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VOORWOORD

Nog minder dan de drie ministers die het WODC begin 1981
met deze inventarisatie-opdracht belastten, hadden wij
kunnen vermoeden dat dit rapport zo'n grote omvang zou
nemen. Het aantal bepalingen dat naar haar tekst onder-
scheid maakt tussen de autochtone bevolking van Neder-
land en degenen die hier later zijn komen wonen, is veel
groter gebleken dan welke schatting ook. Aan do andere
kant houdt de dikte van het rapport ook verband met onze
extensieve interpretatie van de taakopdracht. We hebben
gemeend het rapport niet alleen toegankelijk te moeten
maken voor juristen en politici, maar ook voor leken die
beroepsmatig of uit interesse betrokken zijn bij de dis-
criminatiebestrijding en het minderhedenbeleid.

Wat is de betekenis van dit rapport? In hoeverre kan wet-
en regelgeving bijdragen tot gelijkstelling? Naar onze
mening moet het effect van wetsaanpassing niet overschat
worden. Wetten en regelingen zijn slechts sturingsmecha-
nismen van bovenaf; het is de samenleving zelf die de
beoogde gelijkheid tot realiteit moet maken. Verder dekt
wet- en regelgeving lang niet alle terreinen waar het
vraagstuk van de gelijkheid aan de orde is. Zo hebben wijj
bv. op het gebied van de volkshuisvesting slechts twee
onderscheid makende bepalingen gevonden, terwijl de
praktijk uitwijst dat de positie van leden van min-
derheidsgroepen op de woningmarkt veelal ongunstiger is
dan die van de autochtone bevolking. Dat alles neemt niet
weg dat van wet- en regelgeving een normstellende in-
vloed uitgaat en dat een overheid die ernst maakt met de
bestrijding van discriminatie zelf geen (negatief)
onderscheid mag aanleggen.

Tenslotte een woord van dank aan al degenen die ons ter-
zijde hebben gestaan bij de totstandkoming van dit rap-
port. Vooreerst geldt dit voor de leden van de
begeleidingscommissie; hun deskundigheid en enthousiasme
hebben bijzonder stimulerend op ons gewerkt. Met name
noemen wij Gert Jan Veerman en Jan van Dijk die als su-
pervisoren een onontbeerlijk klankbord vormden bij het
bespreken van eerdere concepten.



Het zou te ver voeren om eveneens alle deskundigen van
buitenaf te vermelden bij wie wij de benodigde informa-
tie hebben ingewonnen. Toch willen wij niet nalaten onze
dank en erkentelijkheid uit te, spreken voor de mede-
werking die wij van de kant van de minderheden zelf
hebben ondervonden. De gesprekken die wij met hen hebben
gevoerd, hebben wij zonder uitzondering als prettig er-
varen.
Een woord van dank `ook aan onze typiste Ria
Bakker-Christiaanse, voor wie de complexe tekstver-
werking heel wat hoofdbrekens heeft gekost, aan Truus
Remmelzwaal die haar daarbij terzijde heeft gestaan, en
aan Jaap de Waard, die in zijn functie van'documentalist
bij het WODC de literatuurlijst heeft'samengesteld.

's-Gravenhage, december 1982
Betty Beune
Thomas Hessels
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INLEIDING OP HET RAPPORT

In 1980 verstrekten de Ministers van Justitie, Binnen-
landse Zaken en CRM, in het kader van het interdeparte-
mentale onderzoekprogramma 1980, aan het WODC van het
Ministerie van Justitie de opdracht om de volgende stu-
die uit te voeren:

Ween inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse
wet- en regelgeving waar onderscheid wordt gemaakt
tussen ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit
en ingezetenen die geen Nederlands staatsburger zijn
en tussen ingezetenen niet-Nederlanders van ver-
schillende herkomst onderling. Het materiaal zal op
zodanige wijze verzameld en geordend moeten worden
dat mede op grond van de resultaten kan worden bezien
of en in hoeverre wijziging van deze bepalingen nood-
zakelijk en wenselijk is".

Op een dergelijk onderzoek was bij de behandeling van de
justitie-begroting 1980 door de Tweede Kamer aange-
drongen.

Aan de taakopdracht is door ons gevolg gegeven door het
doornemen van de Nederlandse wet- en regelgeving, voor
zover afkomstig van de centrale overheid.

In deel wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek
tot stand is gekomen en op de interpretatie van de taak-
opdracht door de onderzoekers (hoofdstuk 1 en 2).
Wat betreft dit laatste hebben wij gemeend eveneens be-
palingen die onderscheid maken tussen Nederlanders on-
derling bij het onderzoek te moeten betrekken. Tevens
dient opgemerkt te worden dat het onderzoek slechts ziet
op bepalingen die onderscheid maken tussen inwoners on-
derling, dat wil zeggen op onderscheid dat zich voordoet
nadat rechtmatig verblijf is verkregen. Onderscheid dat
zich voordoet bij de toelating tot Nederland en in de
vereisten waaraan men dient te voldoen om recht op ver-
blijf te verkrijgen, zijn niet in dit onderzoek
betrokken.
Voorts wordt in deel I summier aandacht besteed aan de
werking van het internationale recht en haar invloed op
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de Nederlandse wet- en regelgeving (hoofdstuk 3) en aan
een viertal wetten, te weten de Wet op het Nederlander-
schap en het ingezetenschap, de Vreemdelingenwet c.a.,
de Wet betreffende de positie van Molukkers (Facili-
teitenwet) en de Wet Arbeid buitenlandse werknemers
(hoofdstuk 4).
In een bijlage bij dit deel is een aantal internationale
regelingen met hun vindplaatsen vermeld.

Deel II bevat het eigenlijke inventarisatiemateriaal,
een opsomming van bepalingen die onderscheid maken naar
nationaliteit (H), plaats (P), cultuur (C), levensbe-
schouwing (L), taal (T) en ras (R).
In deze inventarisatie zijn zowel positief als negatief

onderscheid makende bepalingen opgenomen. Tot de eerste

categorie kunnen ook de gelijkheidsbevorderende be-

palingen worden gerekend (bepalingen die beogen om be-

staand onderscheid weg te nemen dan wel te verminderen).

Bij deze bepalingen is de code in de kantlijn omcirkeld.

Aan dit deel zijn twee bijlagen toegevoegd. Bijlage I be-

vat de onderscheid makende bepalingen uit de Nieuwe

Grondwet; in bijlage II staan de non-discriminatiebepa-

lingen uit de Nederlandse wet- en regelgeving vermeld.

Met nadruk willen wij stellen dat opname van een bepaling

in de inventarisatie geen waarde-oordeel inhoudt omtrent

de wenselijkheid tot aanpassing van een dergelijke be-

paling.

Deel III is als volgt onderverdeeld. In hoofdstuk 1 wordt
het materiaal van deel II samengevat naar de zes vormen
van onderscheid (zie boven).
Hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen. Daar-
bij is het onderscheid makende materiaal getoetst aan de
uitgangspunten van het regeringsbeleid en het in de wet
neergelegde gelijkheidsbeginsel. Deze laatste worden
voorafgaande aan de conclusies en aanbevelingen summier
besproken.
In een bijlage bij dit deel is een register opgenomen van
functies waarvoor bij wet of besluit de Nederlandse na-
tionaliteit vereist wordt.

2



LIJST MET AFKORTINGEN

AAW : Algemeene Arbeidsongeschiktheidswet

AB Wet Algemeene Bepalingen

ABW Algemene Bijstandswet

ACOM : Adviescommissie Onderzoek Minderheden

AKW : Algemene Kinderbij3lagwet

AOW : Algemene Ouderdomswet

AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWW : Algemene Weduwen- en Wezenwet

BBA : Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BNB : Beslissingen in Belastingzaken/Nederlandse
Belastingrechtspraak

BW : Burgerlijk Wetboek

CRvB : Centrale Raad van Beroep

EK : Eerste Kamer

EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

HR Hoge Raad

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

ICM Interdepartementale Coordinatiecommissie
Minderhedenbeleid

ILO : International labour Organization

KB Koninklijk besluit
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11. gew.: laatstelijk gewijzigd

MvA : Memorie van Antwoord

MvT : Memorie van Toelichting

NJ : Nederlandse Jurisprudentie

NJB : Nederlands juristenblad

Pb. : Publicatieblad Europese Gemeenschappen

Rb. : Rechtbank

RO : Wet op de rechterlijke organisatie

Rv. : Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

R.V. : Rechtspraak Vreemdelingenrecht

RSV : Rechtspraak Sociale Verzekeringen

Sr. : Wetboek van Strafrecht

Stb. % Staatsblad

Stcrt.: Staatscourant

Sv. : Wetboek van Strafvordering

TK : Tweede Kamer

Trb. : Tractatenblad

Vb. : Vreemdelingenbesluit

Vc. : Vreemdelingencirculaire

V.V. : Voorschrift Vreemdelingen

Vw. : Vreemdelingenwet

WABW : Wet Arbeid buitenlandse werknemers

WAO : Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering

WvK : Wetboek van Koophandel

WROM : Wet Rechtsbijstand aan on- en min-
vermogenden

WRR : Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid
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WSW : Wet Sociale Werkvoorziening

WVO Wet op het voortgezet onderwijs

WWO : Wet op het wetenschappelijk onderwijs

WW : Werkloosheidswet

WWV : Wet Werkloosheidsvoorziening

ZFW : Ziekenfondswet

ZW : Ziektewet
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1 TOTSTANDKOMING VAN DE ONDERZOEKOPDRACHT

1.1 Voorgeschiedenis

1.1.1 Nederland als immigratieland
In de afgelopen decennia is de samenstelling van de be-
volking van Nederland sterk van karakter veranderd.
Bestond de Nederlandse samenleving voorheen grotendeels
uit personen die hier geboren en getogen waren, anno 1982
telt Nederland ruim 600.000 personen van
niet-Nederlandse herkomst. Het grootste deel hiervan be-
staat uit 'Molukkers, Surinamers, Antillianen en
Mediterranen. Voorts is Nederland toevluchtsoord voor
vluchtelingen van verschillende herkomst en nationali-
teit. Nederland heeft in de loop der jaren steeds meer
het karakter van een immigratieland gekregen.

Een belangrijk deel van de Molukse bevolkingsgroep die
momenteel in ons land verblijft kwam in 1951, na de
demobilisatie van het Koninklijk Nederlands Indisch Le-
ger (KNIL), naar Nederland. Hun verblijf hier werd in
eerste instantie als tijdelijk beschouwd. Zij hebben van
alle, niet-Nederlanders een rechtspositie die het meest.
met die van Nederlanders overeenkomt op grond van de Wet
betreffénde de positie van Molukkers (de Faciliteiten-
wet). Vele Molukkers zijn staatloos. Volgens de huidige
Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap ver-
krijgt het tweede in het Koninkrijk geboren geslacht
(staatloos of van.vreemde-nationaliteit) van rechtswege
het Nederlanderschap. De derde generatie Molukkers bezit
dan ook veelal de Nederlandse nationaliteit. Overigens
zijn zij hier niet altijd even gelukkig mee.
Het aantal in ons land verblijvende Molukkers wordt ge-
schat op 35.0001.

1. De cijfermatige informatie in deze paragraaf is ont-
leend aan het Statistisch bulletin, Centraal Bureau
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Tot 25 november, 1975 behoorde Suriname tot het
Koninkrijk der Nederlanden. Ma-do onafhankelijkheid van
Suriname gold voor een periode van 5 jaar (dus tot 25 no-
vember 1980) tussen Nederland en Suriname de Overeen-
komst inzake het verblijf en de vestiging van weder
zijdse onderdanen. Vanaf die datum waren er in Nederland
drie categorieen Surinamers te onderscheiden: personen
die nog een beroep konden doen op het Vestigingsverdrag
van 1975, anderen die vielen onder de overgangsregeling
en voorts een aantal op wie de nieuwe afspraken over
binnenkomst en verblijf van toepassing werden. Op dit
moment verblijven naar schatting tussen de 145.000 en
180.000 personen van Surinaamse herkomst in Nederland,
waarvan het overgrote deel (ongeveer 90%) de Nederlandse
nationaliteit bezit.

De ongeveer 30.000 Antillianen hier te lande bezitten
allen de Nederlandse nationaliteit, omdat de Nederlandse
Antillen nog steeds tot het Koninkrijk der Nederlanden
behoren.

De snelle expansie van de Nederlandse economie en de
daarmee gepaard gaande tekorten op de arbeidsmarkt
hebben geleid tot de werving van arbeidskrachten uit de
landen rond de Middellandse Zee. De officiele werving is
in 1960 begonnen met Italie. Na Italie volgden wervings-
overeenkomsten met Spanje (1961), Portugal (1963),
Turkije (1964), Griekenland (1966), Marokko (1969),
Joegoslavie (1970) en Tunesie (1970). Het aantal per-
sonen afkomstig uit deze landen dat in ons land
verblijft, bedraagt ongeveer 316.000.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in totaal ongeveer
20.000 vluchtelingen in Nederland toegelaten. Aanvanke-
lijk betrof dit in hoofdzaak personen uit de oostblok-
landen, maar recentere groepen vluchtelingen zijn veelal
afkomstig uit verder weg gelegen gebieden (o.a. Chili,
Vietnam, Ethiopie, Uruguay, Argentinie), met dikwijls
van de Nederlandse cultuur afwijkende leefpatronen. Op
grond van het Vluchtelingenverdrag hebben zij een
rechtspositie die bijna gelijk is aan die van
Nederlanders.

Het recht op verblijf in Nederland kan ook worden toege-
staan aan vreemdelingen die weliswaar niet voldoen aan
de definitie van het Vluchtelingenverdrag (met
Protocol), doch van wie uit humanitaire overwegingen,
gelet op de politieke situatie in het land van waaruit
zij afkomstig zijn, in redelijkheid niet verlangd kan

voor de Statistiek, 38e jrg. no. 81 en aan de Ontwerp
'Minderhedennota pg. 11-12.
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worden dat zij naar dat land terugkeren. Door het ver-
lenen van de zogeheten B-status verkrijgt zo '•n
vreemdeling een gekwalificeerde verblijfsvergunning op
humanitaire gronden2.

Niet-Nederlanders in Nederland naar land van nationali-
teit, 1 ian.3 19824,

Land van Totaal Land van Totaal
nationaliteit (x 1000) nationaliteit (x 1000)

EUROPA
w.o.

348,6 AZIE
w.o.

43,7

Belgie 23,6 China (Volksrep.) 7,9
B.R. Duitsland 42,4 Indonesie 11,0
Denemarken 1,2 Japan 2,4
Frankrijk 6,4 Pakistan 4,0
Griekenland 4,1
Ierland
Italie

2,1.
21,1

AFRIKA
w.o.

103,0

Joegoslavie 14,2 Algerije 0,5
Luxemburg 0,3 Marokko 93,5
Oostenrijk 3,6 Tunesie 2,6
Portugal 9,4
Spanje
Turkije

22,8
148,5

OCEANIE
W.O.

3,1

Ver. Koninkrijks 40,0 Austrelie 2,5

AMERIKA
W.O.

36,9 STAATLOOS' 3,9

Canada 2,4 SUB TOTAAL 153,7
Suriname 17,7
V.S. van Amerika 10,7 TOTAAL

W.O.
539,2

SUB TOTAAL 385,5 8 EG-landen?
9 Middellandse

137,1

Zeelanden' 316,7

2

4

Zie ook de Notitie Vreemdelingenbeleid, Tweede Kamer,
zitting 1978-1979, 15649, nrs. 1-2, pg. 24.
Exclusief niet-Nederlanders (6 1 7 duizend) waarvoor
uitzonderingsregels gelden met betrekking tot op-
neming in de bevolkingsregisters (bv. diplomaten,
NAVO-militairen).
Voorlopige cijfers.
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1.1.2 Onderzoek en rapportages
Op 1 maart 1978 verstrekte de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) aan drs. M.J.A. Penninx
de opdracht tot een inventariserende studie over het tot
dan toe gevoerde overheidsbeleid ten aanzien van een
aantal groepen van etnische minderheden in Nederland.
Aan deze voorstudie is een beknopt rapport van de Raad
aan de Regering verbonden. Het geheel verscheen in mei
1979 als het rapport 'Etnische minderheden' van de WRR.
In dit rapport werd voor de eerste maal uitdrukkelijk
uitgegaan van het permanent verblijf van etnische min-
derheden hier te lande (Hoofdstuk 7, Conclusies, punt
1). De WRR legt in haar conclusies tevens de nadruk op
gelijkwaardige deelneming van minderheden aan de Neder-
landse samenleving (Hoofdstuk 7, Conclusies, punten 3 en
4).

Ongeveer gelijktijdig met het WRR-rapport verscheen het
Advies onderzoek minderheden van de Adviescommissie
onderzoek Culturele Minderheden (ACOM), waarin zo'n 100
onderzoekvoorstellen met betrekking tot de positie van
etnische minderheden werden gedaan.

In 1980 verscheen de voorlopige regeringsreactie op het
rapport 'Etnische minderhedeni9. Onder hoofdstuk 2.2
'Rechtspositie -en discriminatie' constateert de regering
met de WRR "dat de rechtspositie van dè tot de etnische
minderheden behorende vreemdelingen, met name die van
mediterrane herkomst, in sommige opzichten ongelijk is
aan die van Nederlanders. Dat kan bij langdurige ves-
tiging in ons land een belemmering betekenen voor
gelijkwaardige mogelijkheden van betrokkenen in onze
samenleving".

Een uitgebreidere regeringsnota over het minderhedenbe-
leid, zoals die in de voorlopige regeringsreactie reeds
was aangekondigd, verscheen in april 1981 in de vorm van
de Ontwerp Minderhedennota. Deze nota is aan min-
derheidsgroepen voor inspraak toegezonden. Met inacht-

°.Inclusief Hong Kong (Brits paspoort).
6. Inclusief de personen, die hun Nederlandse nationali-

teit hebben verloren door zich zonder verlof te be-
geven in vreemde krijgs- of staatsdienst. Exclusief
de personen zonder land van nationaliteit van
Zuid-Molukse afkomst.

7. Belgie, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frank-
rijk, Ierland, Italie, Luxemburg en . Verenigd
Koninkrijk.

°. Algerije, Griekenland, Italie, Joegoslavie, Marokko,
Portugal, Spanje, Tunesie en Turkije.

°. Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16102, nr. 6.
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neming van de verkregen reacties zal een definitieve
nota worden opgesteld.

1.2 Taakopdracht
Bij de behandeling van de justitie-begroting, dd. 6-7
februari 1980, vroeg het Tweede-Kamerlid Roethof om, in
het voetspoor van 'Anders geregeld'10, nu ook eens een
opsomming tot stand te brengen van bepalingen die geheel
anders uitwerken voor etnische minderheden dan voor
autochtone Nederlandersll.
Minister de Ruiter beloofde hieraan zijn medewerking'te
zullen verlenen. Hij verwachtte echter niet dat er veel
justitiele bepalingen in de opsomming voor zouden komen;
het zou zijns inziens beter zijn ook de onder de overige
departementen ressorterende wetgeving bij de inventa-
risatie te betrekken12.

Aan het verzoek van Roethof is concreet gevolg gegeven
door het verstrekken van de volgende opdracht:

"De Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk verzoeken het
WODC van het Ministerie van Justitie de volgende studies
uit te voeren:

a. een inventarisatie van bepalingen in de Neder-

landse wet- en regelgeving waar onderscheid wordt

gemaakt tussen ingezetenen met de Nederlandse na-

tionaliteit en ingezetenen die geen Nederlands

staatsburger zijn •en tussen ingezetenen

niet-Nederlanders van verschillende herkomst

onderling13.

Het materiaal zal op zodanige wijze verzameld en
geordend moeten worden dat mede op grond van de re-
sultaten kan worden bezien of en in hoeverre wij-
ziging van deze bepalingen noodzakelijk en
wenselijk is.

b. een studie naar knelpunten in de Nederlandse

wet- en regelgeving op de terreinen onderwijs,

10. 'Anders geregeld' is een inventarisatie van be-
palingen, voorkomend in wetten, algemene maatregelen
van bestuur en ministeriele besluiten, waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen
en tussen gehuwden en ongehuwden. De inventarisatie
is opgesteld naar aanleiding van de motie Van
Winkel, Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13943, nr.
19.

11. Handelingen 2, zitting 1979-1980, pg. 2756.
12 Handelingen 2, zitting 1979-1980, pg. 2815.
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huisvesting, werkgelegenheid en sociale zekerheid
voor Mediterrane werknemers, Surinamers,
Antillianen en Molukkers.
Met knelpunt wordt in dit verband bedoeld de om-
standigheid dat wetgeving voor de genoemde groepen
vanwege hun groepsspecifieke kenmerken danwel het
meer dan gemiddeld in de groep voorkomen van alge-
mene kenmerken, op niet bedoelde wijze anders
(negatief) uitwerkt.
Deze studie zal een zodanig karakter moeten hebben
dat mede op grond daarvan maatregelen ter opheffing
c.q. vermindering van de gesignaleerde knelpunten
overwogen kunnen worden".

Deze taakopdracht was voorbereid in een tripartite over-
leg tussen ambtenaren van de betrokken ministeries.
De formulering van de opdrachten voor de beide onder-
zoeken komt tevens tegemoet aan een aantal voorstellen,
die door de ACOM in haar rapport 'Advies onderzoek min-
derheden' van mei 1979 zijn gedaan, te weten:

13

"De ACOM pleit voor een onderzoek dat op korte ter-

mijn alle knelpunten in de Nederlandse wetgeving

opspoort naar analogie van recente

inventarisatie-activiteiten met betrekking tot

sekse-discriminatie' (pag. 39). (vgl. taakopdracht

onder a).

ACOM voorstel 2.1.: "Analyse - aan de hand van
praktijkgevallen - van het feitelijk functioneren
van Nederlandse wettelijke regelingen in relatie
tot etnische minderheden, alsmede een inventarisa-
tie van knelpunten die zich hierbij regelmatig
voordoen"14 (pag 78). (vgl. taakopdracht onder a
en b)

ACOM voorstel 2.4.: "Analyse van de wijze waarop
een aantal uitvoeringsbepalingen van beleid in re-
latie tot etnische minderheden in de praktijk
worden toegepast (bv. door de politie of de GAB's)"
(pag. 78). (vgl. taakopdracht onder b)

De toevoeging van de woorden 'ingezetenen' en 'on-
derling' in de laatste zinsnede is van de onderzoe-
kers.
Werkelijke praktijkgevallen bevat deze inventarisa-
tie niet. Dit onderzoek beperkt zich tot de
wettelijke bepalingen zelf. Een enkele maal wordt in
het notenapparaat aandacht besteed aan een praktijk-
probleem.

14



Het onderhavige rapport doet alleen verslag van het on-
der a van de taakopdracht genoemde inventarisatie-
onderzoek. Waar in dit rapport nog over taakopdracht ge-
sproken wordt, wordt slechts de taakopdracht voorzover
betrekking hebbende op het inventarisatie-onderzoek be-
doeld.

1.3 interpretatie van de taakopdracht

1.3.1 Algemeen
De constatering dat Nederland een multi-culturele en
multi-etnische samenleving is geworden, is voor de
overheid aanleiding geweest om een beleid te
ontwikkelen, waarbij meer dan voorheen rekening gehouden
wordt met de aanwezigheid van etnische minderheids-
groepen in onze maatschappij. Het onderhavige onderzoek
wordt op verschillende plaatsen in de Ontwerp
Minderhedennotal5 gepresenteerd als onderdeel van dat
beleid16. Bezien wij echter de tekst van de taakopdracht
dan kunnen wij concluderen dat deze slechts ziet op
onderscheid tussen Nederlandse en niet-Nederlandse inge-
zetenen en tussen ingezetenen niet-Nederlanders van
verschillende herkomst onderling. Zij gaat echter voor-
bij aan onderscheid dat mogelijk bestaat tussen
Nederlanders van verschillende herkomst onderling (bv.
tussen autochtone Nederlanders, Nederlanders van
Surinaamse, Antilliaanse en/of Molukse herkomst).

Om die reden hebben wij gemeend de taakopdracht dusdanig
te mogen interpreteren dat zij beter aansluit bij de be-
doeling die er onzes inziens aan ten grondslag ligt, te
weten een 'Anders geregeld' voor etnische minderheden.
Voor het onderzoek hebben wij dan ook gezocht naar een
aantal criteria die mogelijk onderscheid tot gevolg,
hebben tussen autochtonen en allochtonen. Naast het na-
tionaliteitscriterium, dat veelal de meest in het oog
springende vorm van onderscheid oplevert (zie bv. de Wat
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, de Vreem-
delingenwet en de Wet Arbeid buitenlandse werknemers)
hebben wij daartoe ook enige andere vormen van onder-

Is. Ontwerp Minderhedennota, pg. 25, 61-62 en 304.
16. In het overheidsbeleid worden onder 'minderheden'

verstaan: buitenlandse werknemers en hun gezinnen,
ingezetenen van Surinaamse herkomst, ingezetenen af-
komstig uit de Nederlandse Antillen, Molukkers,
vluchtelingen, zigeuners en woonwagenbewoners.
(Ontwerp Minderhedennota, pg. 11-12). Onder 'et-
nische minderheden' worden dezelfde groepen
verstaan, met uitzondering van woonwagenbewoners.
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scheid opgenomen, te weten onderscheid naar plaats,
cultuur, levensbeschouwing, taal en/of ras (zie voor een
nadere uitleg hieromtrent 1.3.2).
Het voordeel dat aan deze uitbreidende interpretatie
verbonden is, is dat aldus de inventarisatie niet
slechts ziet op het staatsrechtelijk criterium van ie-
mands nationaliteit, doch dat ook andersoortige in het
Nederlands recht voorkomende verschillen tussen
autochtonen en allochtonen onder de aandacht gebracht
worden.

In de inventarisatie zijn zowel positief als negatief

onderscheid makende bepalingen opgenomen. Ook bepalingen

die trachten bestaand onderscheid zoveel mogelijk weg te

nemen, de zogenoemde 'gelijkheidsbevorderende bepalin-

gen', zijn opgenomen.

bv. art. 13b, lid 6 Gevangenismaatregel: Indien de
klager de Nederlandse taal niet verstaat, schakelt
de voorzitter zo nodig een tolk in.

Soms worden in een bepaling zowel Nederlanders als

vreemdelingen genoemd zonder dat dit overigens in de

praktijk tot onderscheid hoeft te leiden. Ook deze be-

palingen zijn in de inventarisatie opgenomen.

bv. art. 13 Mijnwet 1810: Iedere Nederlander of ie-
dere al of niet in Nederland genaturaliseerde
vreemdeling (...).

Voor het onderzoek is slechts de tekst van een wet of re-
gel doorslaggevend. Daarmee zijn andere vormen van
onderscheid niet geinventariseerd. Toch kan onderscheid
zich ook op andere terreinen manifesteren. Zo bestaat er
indirecte discriminatie. Men spreekt van indirecte dis-
criminatie wanneer een wet of regel geen expliciet
onderscheid maakt naar bv. nationaliteit of ras, maar
eisen stelt waardoor feitelijk een bepaalde groep in een
nadeliger positie wordt gebracht. Een voorbeeld van in-
directe discriminatie ' vormt de door sommige
bedrijfsverenigingen gehanteerde richtlijnen dat een
werknemer alleen recht heeft op doorbetaling van een
WW-uitkering tijdens een buitenlandse vakantie als deze
niet langer dan 20 dagen duurt. Voor buitenlanders die
dikwijls slechts eens per jaar of per twee jaar voor een
langere periode met vakantie gaan, betekent dit dat zij
geen WW-uitkering krijgen, ook niet over de eerste 20
dagen'7.

17. Zie CRvB 16 maart 1978, RSV 1978, 239.
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Ook kan onderscheid voortvloeien uit de werking van een

wet of regel in de praktijk of de interpretatie ervan op

het uitvoerende niveau. Een voorbeeld hiervan is de wei-

gering van een gemeentelijke huisvestingsdienst een

woonvergunning af te geven voor een passende huisvesting

in het kader van gezinshereniging zolang geen verblijfs-

vergunning voor het gezin overlegd kan worden, terwijl

de betreffende vreemdelingendienst geen verblijfsver-

gunning afgeeft zolang de betrokkene niet kan aantonen

over passende woonruimte te beschikken. Deze vormen van

onderscheid zijn niet in de inventarisatie opgenomen

(zie verder onder 1.3.2).

Ook de vraag in hoeverre minderheden door het ontbreken
van bepaalde wettelijke regels geremd worden in een ge-
lijkwaardige participatie aan het maatschappelijk leven
behoort niet tot dit onderzoek.

1.3.2 De verschillende vormen van onderscheid nader beschouwd

A. Nationaliteit

Van alle vormen van onderscheid die voor dit rapport als
criterium genomen zijn, heeft dat naar nationaliteit de
meest verstrekkende consequenties.
Onderscheid naar nationaliteit doet zich naar onze op-
vatting voor indien in een bepaalde wet of regel een van
de volgende persoonsomschrijvingen voorkomt:

(niet)-Nederlander (Nederlandse nationaliteit, Ne-
derlanderschap), Molukker, vreemdeling, buiten-
lander, Benelux-onderdaan, Surinamer18, persoon uit
een ander deel van het Koninkrijk, onderdaan van een
EG-land, vluchteling, staatloze, Indonesier (incl.
gerepatrieerden en bewoners van voormalig Nederlands
Nieuw Guinea) of een andere benoemde nationaliteit.

Naast deze onderscheid makende bepalingen, is er een ca-
tegorie bepalingen die bij haar uitvoering het vereiste
van Nederlanderschap meebrengt, maar waarin dit niet di-
rect in de wet of regel zelf vermeld staat. Dit kan zich
bv. voordoen bij de benoeming van personen in
adviescolleges of commissies. Vaak is voor zo'n be-
noeming de hoedanigheid van rijks-ambtenaar vereist,

ie. In casu kan het zowel gaan om onderscheid naar natio-
naliteit als naar etnische groep. Sinds de vestiging
van de republiek Suriname kunnen onder Surinamers
zowel Nederlanders van Surinaamse herkomst als per-
sonen van Surinaamse nationaliteit worden verstaan.
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waardoor vreemdelingen - die ingevolge artikel 5 Grond-
wet niet tot elke landsbediening benoembaar zijn -
daarvan zijn uitgesloten.

bv. Beschikking van 11 april 1957 (Stcrt. 78).
Art.3. (...).
1. De Nationale Telecommunicatieraad is als volgt
samengesteld:

a. voorzitter: de directeur-generaal van het
Staatsbedrijf der PTT;

b. militaire leden: als vertegenwoordigers van de
Minister van Defensie het Hoofd van de Afdeling te-
lecommunicatie van de Gezamenlijke Staf van het
Comité Verenigde Chefs van Staven, alsmede de
Hoofden van de militaire verbindingsdiensten;

c. burgerleden: vertegenwoordigers van de Minis-
ters van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken, van
Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs en
Wetenschappen, van Financien, van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, van Verkeer en Waterstaat,
van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij, van
Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Milieuhygiene
en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

d. secretaris: een ambtenaar van de PTT.

Wij hebben echter besloten om dergelijke bepalingen niet
in de inventarisatie zelf op te nemen. Deze keuze is ge-
grond, op het feit dat het niet nodig is om bij eventuele
wijziging te beschikken over de afzonderlijke teksten
van deze bepalingen, maar dat kan worden volstaan met het
wijzigen van de wet die voor benoeming in openbare dienst
de eis van het Nederlanderschap stelt.
Bepalingen die uitdrukkelijk verwijzen naar een artikel

waarin het Nederlanderschap als vereiste gesteld wordt,

zijn daarentegen wel in de inventarisatie opgenomen.

In paragraaf 1.2.2 van deel III wordt op deze materie nog

teruggekomen.

Tenslotte nog een opmerking over het gebruik van het be-
grip 'Nederlands'. Hoewel uit bepaalde wetteksten zou
kunnen worden opgemaakt dat bij het gebruik van dit woord
wellicht het inwonerschap in plaats van de nationaliteit
wordt bedoeld, zijn deze toch geinventariseerd onder de
nationaliteits-bepalingen. In lang niet alle gevallen
is namelijk duidelijk vast te stellen welke vorm van
onderscheid het betreft. Om die reden hebben wij gekozen
voor een inventarisatie naar semantische betekenis. Zie
verder deel III, hoof,'r.-t.uk 1.2.7.

B. Plaats
Onderscheid naar plaats wordt in dit rapport gebruikt
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als verzamelnaam voor alle vormen van territoriale om-
schrijvingen, zoals ingezetenschap, en (tijdelijk) woon-
of verblijfplaats hebben in Nederland.

bv. Art. 814 Rv.: 1. Met betrekking tot echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding
van het huwelijk na scheiding van tafel en bed komt
aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe, indien
bij de dagvaarding onderscheidenlijk ten tijde van
de indiening van het inleidende verzoekschrift:

b. een der partijen sedert zes maanden woonplaats
in Nederland heeft en het een gemeenschappelijk ver-
zoek betreft; of

c. hetzij de gedaagde sedert zes maanden, hetzij
de eiser sedert twaalf maanden, of, indien hij Ne-
derlander is, sedert zes maanden woonplaats in Ne-
derland heeft.

Dit plaatscriterium kan als aanvulling op een nationali-
teitscriterium voorkomen, maar ook een zelfstandige
onderscheid makende bepaling inhouden. Om die reden is
een inventarisatie van territorialiteitsbepalingen naast
- en als aanvulling op - de nationaliteits-bepalingen
onontbeerlijk.

Dat er in de Nederlandse wet- en regelgeving een relatie
is tussen het ingezetenschap en het Nederlanderschap
blijkt bv. uit de Wet op het Nederlanderschap en het in-
gezetenschap, die beide begrippen definieert. Overigens
ontbreekt in de Ontwerp-wet op het Nederlanderschap de
definitiebepaling omtrent het ingezetenschap. Zie voor
een nadere behandeling van deze Wet en de Ontwerp-wet
deel I, hoofdstuk 4.2.

Geinventariseerd zijn alleen die plaatsbepalingen die
betrekking hebben op de situatie van hier te lande ver-
blijvende personen. Wat daarmee niet tot het onderzoek
behoort zijn de regelen die onderscheid maken tussen in-
woners en niet-inwoners of tussen niet-inwoners
onderling19.

Omdat de inventarisatie alleen ziet op tekstueel onder-
scheid, zijn geen plaatsbepalingen opgenomen, die welis-
waar naar de letter van de wet geen onderscheid maken,
doch daarentegen in de praktijk meer dan evenredig ten

iv. Omdat met "ingezetene" volgens de Wet op het Neder-
landerschap en het ingezetenschap de inwoner wordt
bedoeld die 18 maanden of langer hier te lande ver-
blijft, zullen wij in dit rapport de objectievere
term "inwoner" gebruiken.
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nadele van allochtonen uitwerken vanwege- de bijzondere
positie die zij innemen in de Nederlandse samenleving.
Voorbeelden hiervan zijn de bepalingen die zich richten
op personen die niet beschikken over een vaste woon- of
verblijfplaats of wier woonplaats onbekend is.

bv. Art. 764 Rv.: Ieder schuldeischer, zelfs die
geen schriftelijk bewijs in handen heeft, kan zonder
voorafgaand bevel, maar met vergunning van den pre-
sident der regtbank van het arrondissement waarin
zich de goederen bevinden, en zelfs van den
kanton-regter in plaatsen waar geene arrondissements
regtbank zitting heeft, beslag doen leggen op de
goederen van zijnen schuldenaar indien deze geene
bekende woonplaats binnen het rijk heeft.

Dit neemt echter niet weg dat het onderscheid tussen bei-

de groepen op dit punt zeer wezenlijk kan zijn (zie ook

onder 1.3.1). Onderzoek naar deze problematiek zou dan

ook gewenst zijn.

Evenmin opgenomen is een groot aantal plaatsbepalingen

van processuele aard, zoals verschillen in dagvaardings-

termijnen en de verplichting tot het kiezen van domici-

lie hier te lande. Bij deze bepalingen is immers in het

algemeen geen sprake van onderscheid tussen allochtonen

en autochtonen.

bv. art. 11 Rv: Indien een exploit aan iemand buiten
het Koningrijk woonachtig, aan zijnen persoon binnen
het Koningrijk gedaan wordt, of indien deze in eene
bepaalde zaak, woonplaats binnen hetzelve heeft ge-
kozen, gelden de termijnen voor ingezetenen vastge-
steld, naar gelang van den afstand der plaats waar
het exploit aan hem gedaan wordt.

Hetzelfde geldt voor bepalingen betreffende zuiver for-
mele vereisten.

bv. art. 239, lid 3,.-Boek 1, BW: Ten behoeve van Ne-
derlandse minderjarigen, die in Nederland noch woon-
plaats, noch laatste woonplaats, noch werkelijk
verblijf hebben, is de raad 'voor de kinderbe-
scherming te Amsterdam bevoegd op te treden.

C. Cultuur

Voor de inventarisatie is het begrip 'cultuur' ruim
genomen20. Zo zijn er ook bepalingen onder onderscheid
naar cultuur gebracht die een bepaald Nederlands belang
of een Nederlandse traditie beschermen, dan wel uit-
drukkelijk spreken van het Nederlandse volk:
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bv. art. 42 WVO: Het onderwijs bevordert de algehele
ontwikkeling van de leerlingen door het doen ver-
werven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt
bij tot hun vorming op grondslag van waarden in de
Nederlandse traditie met name door christendom en
humanisme erkend.

Toch is het aantal bepalingen dat naar haar tekst onder-
scheid maakt naar cultuur gering. Het meest voorkomende
onderscheid doet zich voor in regels die verband houden
met Nederlandse nationale feestdagen. Omdat deze meest-
al voorkomen in combinatie met christelijke feest- of
gedenkdagen, is daarbij dan vrijwel altijd tevens sprake
van onderscheid naar levensbeschouwing.

Waar in een bepaling gesproken werd van 'zigeuners' is
deze bepaling zowel onder cultuur als onder ras gerang-
schikt.

D. Levensbeschouwing

Onder dit begrip vallen alle bepalingen betreffende
onderscheid naar godsdienst alsmede die naar levensbe-
schouwing, zoals het Hindoeisme en het Humanisme.
Bepalingen die alleen een regeling inhouden voor zater-

dagen en zondagen zijn niet in de inventarisatie opgeno-

men. In tegenstelling tot 1953, toen de Zondagswet tot

stand kwam, is het thans nauwelijks meer zo dat nog van

een puur westers of christelijk georienteerde regeling

gesproken kan worden.

bv. art. 10, lid 3 Werktijdenbesluit voor fabrieken
of werkplaatsen: In een fabriek van consumptie-ijs
mag een man op zondag, met inachtneming van het be-
paalde in artikel 58, en op alle dagen tussen 6 en 8
uur des namiddags - op zaterdag bovendien tussen 1 en
6 uur des namiddags - arbeid verrichten.

Daar waar sprake is van een afwijkende regeling - bv. de

mogelijkheid van het vieren van de Sabbath of de Zevende-

dag, als ware het een zondag - is dit wel in de inventa-

risatie opgenomen.

In enige tientallen wetten komt de omschrijving
'kerkelijk' voor.

20. Echter met uitzondering van levensbeschouwing; zie
hiervoor onder D.
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bv. art. 12, lid 2 Woonwagenwet: Het gemeentebestuur
bevordèrt werkzaamheden van kerkelijke en particu-
liere zijde (...).

Men kan zich afvragen of onder deze benaming ook

niet-christelijke godsdiensten kunnen worden geschaard.

Bij de.inventarisatie is hier wel van uit gegaan. Dit

heeft tot gevolg dat alleen dan wanneer uit de wettekst

het tegendeel blijkt een dergelijke bepaling in de in-

ventarisatie is opgenomen.

Taal

Bepalingen die direct onderscheid maken naar de taal die
iemand spreekt, zijn wij niet tegengekomen. Wel komen er
in de Nederlandse wet- en regelgeving andere vormen van
onderscheid voor, zoals bepalingen die het gebruik of de
kennis van de Nederlandse taal verplicht stellen.

bv. art. 30, lid 2 Uitvoeringsbeschikking omzetbe-

lasting: Het formulier als is bedoeld in het eerste

lid, letter a, (het aangiftebiljet ter verkrijging

van teruggaaf van omzetbelasting, red.) moet zijn

gedrukt in een van de officiele talen van de Europese

Gemeenschappen. Het formulier moet echter worden in-

gevuld in de Nederlandse taal.

Het is in het bijzonder deze vorm van onderscheid, die er
toe heeft geleid dat relatief veel taalbepalingen in de
inventarisatie voorkomen.
Voorts komen in de Nederlandse wet- en regelgeving nogal
eens bepalingen voor die uitgaan van de vooronder-
stelling dat allen die deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer de Nederlandse taal beheersen.

bv. art. 23 Liftenbesluit I: Hij, die een lift voor-
handen heeft, welke is voorzien van een merk van af-
keuring, is verplicht te zorgen, dat:

b. (...) een opschrift is aangebracht, luidende
"Lift buiten dienst" (...).

Deze meer impliciete vorm van onderscheid is niet in de

inventarisatie opgenomen.

Een opmerking nog over de taalbepalingen op het gebied
van het onderwijs. Voor veel schooltypen is onderwijs in
het vak Nederlandse taal wettelijk verplicht. Hetzelfde
is vaak het geval voor een of meer van de Westeuropese,
zogenoemde moderne talen. Wij hebben er voor gekozen om
dit type onderscheid makende bepalingen buiten de inven-
tarisatie te laten. Het is overigens niet zo dat
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dergelijke bepalingen een verbod inhouden op het doceren
van andere talen.

Ras

In de inventarisatie komen enkele bepalingen voor die
onderscheiden naar ras. Waar dit zigeuners betrof is de
bepaling tevens onder cultuur gerangschikt. Wanneer er
sprake was van Chinees, Aziatisch en Indonesisch perso-
neel is de bepaling behalve naar ras eveneens naar natio-
naliteit gerangschikt.

1.3.3 Non-discriminatiebepalingen
In de Nederlandse wet- en regelgeving komt een aantal be-
palingen voor die onderscheid naar nationaliteit, ras,
taal, cultuur, levensbeschouwing of geslacht verbieden.
Deze bepalingen zijn opgenomen in bijlage II van deel II,
pg. 379.
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2 VERANTWOORDING VAN DE WERKWIJZE

2.1 Wat wordt onder wet- en regelgeving verstaan?
De inventarisatie, zoals deze is opgenomen in deel II,
betreft de Nederlandse wet- en regelgeving, voor zover
afkomstig van de centrale overheid.
In volgorde van hierarchie zijn in het onderzoek be-
trokken:

Wetgeving

• het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

• de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden;

• wetten in formele zin;

Overige regelgeving

• Koninklijke besluiten (K.B.'s) (algemene maatregelen
van bestuur en klein K.B.'s);

• ministeriele besluiten/beschikkingen.

Regelgeving van lager niveau, zoals ministeriele
circulaires en provinciale en gemeentelijke veror-
deningen, is daarmee niet geinventariseerd.
Als regel zijn alleen de alle burgers bindende besluiten
opgenomen. Een aantal regelingen die niet als alle bur-
gers bindend kunnen worden beschouwd, maar eerder richt-
lijnen voor de administratie bevatten (de zogenoemde
'pseudo-wetgeving'), behoren formeel evenmin in de in-
ventarisatie thuis. Wij hebben er echter voor gekozen om
enkele bepalingen in deze categorie die onzes inziens in-
teressant materiaal bevatten, desondanks op te nemen. De
inventarisatie van deze categorie is niet limitatief,
evenmin kan er een zekere willekeur aan worden ontzegd.

Alle aangehaalde wetten zijn gepubliceerd in het Staats-
blad (Stb.). De vindplaats is steeds achter de betrokken
wet vermeld. Ook de overige regelingen zijn vrijwel al-
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tijd in het Staatsblad of de Staatscourant (Stcrt.) ge-
publiceerd. Wanneer een regeling niet is gepubliceerd,
is dit steeds vermeld.
De tekst van de betrokken wet/regel die door de ons is
gebruikt, is altijd die van de laatst vermelde wijziging.
Eventuele wijzigingen van latere datum dan die welke. in
de tekst vermeld staat, zijn niet meer verwerkt.

2.2 De onderlinge verhouding tussen watten en regelingen
Hieronder wordt een summiere uiteenzetting gegeven over
de verhouding tussen wetten en regelingen. Voor een uit-
gebreider bespreking wordt verwezen naar de handboeken
op dit terrein'.

Hoofdregel is dat regelingen van lagere orde niet in
strijd mogen zijn met regelingen van hogere orde. Is dat
wel het geval, dan kan zo'n bepaling van lagere orde in
een rechterlijke procedure 'onverbindend verklaard'
worden. De onderlinge hierarchie tussen de wetten en re-
gelingen is in onderstaand schema weergegeven.

Verdrag/overige Inter- Statuut
nationale regelingen

t
K.B.

(alg. maatregel van
bestuur/klein K.B.)

T
Ministeriele verordening

i
(Overige regelingen van lagere rangorde)

In het Nederlands nationaal recht staat de Grondwet het
hoogst in hierarchie. Daarboven komen nog het Statuut en
de internationale regelingen, waaronder verdragen.

Zie o.a.: Haersolte, R.A.Y. van. Inleiding tot het Ne-
derlandse Staatsrecht; Koopmans, T. Compendium van
het Staatsrecht; Pot, C.W. van der. Handboek van het
Nederlandse Staatsrecht.
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Een wet mag niet in strijd zijn met de Grondwet. In de
Grondwet is echter vastgelegd, dat als een wet eenmaal de
voorgeschreven aanname-procedure heeft doorlopen zij
haar kracht niet meer kan verliezen wegens strijd met de
Grondwet: Art. 131, lid 2 'De wetten zijn onschendbaar'.

2.3 Bronnen
De inventarisatie van deel II is goeddeels langs de vol-
gende twee wegen tot stand gekomen:

a. eigen inventarisatie-werkzaamheden

b. rapportage van de afzonderlijke ministeries

Ad a. Eigen inventarisatie-werkzaamheden

2

De eigen inventarisatie-werkzaamheden bestonden uit het
doornemen van de Nederlandse wet- en regelgeving, voor
zover afkomstig van de centrale overheid. Als uitgangs-
bron hebben wij daarvoor de Editie Schuurman & Jordens
genomen. Deze uitgave bestaat uit ongeveer 200 delen en
geeft een nagenoeg compleet overzicht van de Nederlandse
wetgeving. Daarnaast bevat zij de belangrijkste re-
gelingen die op'basis van een bepaalde wet tot stand zijn
gekomen.
Voor het notenapparaat is voorts nog gebruik gemaakt van

handboeken, jurisprudentie, artikelen en kamerstukken.

Verreweg het grootste deel van het materiaal van deel II

van dit rapport is op deze wijze bijeengebracht.

Ad b. Rapportages van de afzonderlijke ministeries

De reacties van de ministeries werden verkregen op een
brief van de Minister van Justitie, die aan alle ministe-
ries was toegezonden, met het verzoek om de onder hun de-
partement ressorterende bepalingen, waarin onderscheid
werd gemaakt naar nationaliteit, taal, ras en/of gods-
dienst aan de onderzoekers te doen toekomen2.

De criteria cultuur en woonplaats zijn later door ons
toegevoegd. In de brief van 16 maart 1981 aan de mi-
nisteries komen deze criteria nog niet voor.
Het criterium cultuur is toegevoegd omdat de indruk
bestond, dat in de Nederlandse wet- en regelgeving
nogal eens bepalingen voorkomen die zich richten op de
bescherming van Nederlandse culturele belangen en
tradities.
De keuze voor het criterium woonplaats hangt samen met
de nauwe relatie die er bestaat tussen nationaliteit
en woonplaats (zie hiervoor pg. 19).
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De respons op deze brief verschilde per ministerie. In

vergelijking met het door ons zelf verzamelde materiaal

varieerden de reacties van redelijk compleet tot zeer on-

volledig. Niet alleen ontbraken in veel gevallen diverse

wetten en/of regelingen, van de vermelde wetten en re-

gelingen waren vaak niet alle onderscheid makende

bepalingen genoemd. Afgaande op de inhoud van de reac-

ties en de termijn waarop deze aan ons werden toegezonden

- varierend van binnen een maand tot na ruim zes maanden

- menen wij te mogen vaststellen dat de ministeries tevo-

ren nog niet tot een dergelijk onderzoek waren

overgegaan.

Uit de contacten die wij na verzending van de brief met
de diverse ministeries legden, bleek dat men zich niet
altijd raad wist met het verzoek. In sommige gevallen
werd reeds op voorhand ontkend dat er in.de betreffende
departementale wet- en regelgeving sprake was van onder-
scheid, ook kwam het voor dat men bepaalde vormen van
tekstueel onderscheid niet vermeldde of zelfs niet on-
derkende, omdat men van mening was dat gezien het
karakter van een dergelijke bepaling van aanpassing geen
sprake zou kunnen zijn. Illustratief in dit verband is
een opmerking uit een van de reacties, waarin werd ge-
steld, dat het feit dat leden van een tuchtcollege de
Nederlandse nationaliteit moeten bezitten zo vanzelf-
sprekend is in ons rechtsbestel dat van een onderscheid
scheppende bepaling niet gesproken mocht worden.
Uit de reacties als geheel kregen wij de indruk dat men
zich er op de meeste ministeries niet al te zeer van be-
wust is dat er in de wetten en regelingen sprake is van
onderscheid. Als wij hierop een positieve uitzondering
willen maken, dan geldt deze het Ministerie van Defensie,
dat ons een vrijwel volledig overzicht toezond. Als rede-
lijk adequaat kunnen de reacties van de Ministeries van
Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en
Volksgezondheid en Mi 1 i euhygi ene gekenschetst worden. De
overige ministeriele rapportages varieerden van onvolle-
dig tot zeer onvolledig.

Nadat de gegevens van de ministeries tezamen met het ei-
gen materiaal verwerkt waren tot een eerste concept is
dit aan de afzonderlijke ministeries ter controle voor-
gelegd.
De reacties op dit verzoek kunnen in het algemeen posi-
tief genoemd worden. Men bleek op basis van dit concept
adequater te kunnen reageren dan op het eerste verzoek.
Van vrijwel alle ministeries werden nuttige adviezen,
correcties en aanvullingen verkregen. De meeste reacties
beperkten zich overigens tot de inhoud van de
concept-tekst. Nieuwe gegevens werden zo goed als niet
aangedragen. Bijzonder uitgebreid was wederom de reactie
van het Ministerie van Defensie. Praktische opmerkingen

28



kwamen met name van de zijde van de Ministeries van Eco-
nomische Zaken en van Financien.

Aan de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van Justitie is voorts de concept-tekst van hoofdstuk
4 van deel 1 aan de betrokken afdelingen voor commentaar
toegezonden. Aan hun adviezen hebben wij erg veel gehad.

Tenslotte is het concept-eindrapport van deel II, waarin

alle reacties, voor zover van belang, verwerkt waren en

waarin ook het notenapparaat was opgenomen ter kennis-

neming aan de ministeries voorgelegd. Van ons verzoek om

ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden is

door enkele ministeries nog gebruik gemaakt.

Indirect onderscheid

In deel III, hoofdstuk 2.8 wordt summier aandacht besteed
aan indirect onderscheid in wet- en regelgeving. Het ma-
teriaal aangaande dit onderdeel is voornamelijk afkom-
stig uit gesprekken die wij hebben gevoerd met
vertegenwoordigers van zo'n 15 belangen-organisaties van
etnische minderheden. Voor een nadere behandeling ver-.
wijzen wij naar het bovengenoemde hoofdstuk.

2.4 ordening van het materiaal
Het geinventariseerde materiaal is op de volgende wijze
geordend:

a.) naar eerst verantwoordelijk ministerie (de ministe-
ries zelf zijn naar ancienniteit gerangschikt). Het
voordeel van een dergelijke ordening boven een naar
onderwerp of chronologie is, dat men direct kan zien
welke minister voor een bepaalde wet of regel als
eerste verantwoordelijk is. Bovendien kan op deze
wijze elke bepaling ondergebracht worden; er is
geen restcategorie. Nadeel van deze wijze van orde-
ning is dat wet- en/of regelgeving op eenzelfde
onderwerp betrekking hebbende, onder diverse minis-
teries kan zijn ondergebracht;

b.) binnen elk ministerie naar hierarchie in wetgeving
(zie hoofdstuk 2.2);

c.) binnen de hierarchie in wetgeving naar chronolo-
gische volgorde.

Voor elk artikel is door middel van een code in de kant-
lijn aangegeven welke vorm(en) van onderscheid in het be-
treffende artikel voorkomt(-en):
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N= nationaliteit;
P= plaats, woonplaats, ingezetenschap, (tijdelijk) woon-

of verblijfplaats hebben;.
C= cultuur;
L= levensbeschouwing;
T= taal;
R= ras;

omcirkelde code (bv. O ): positief onderscheid
makende/gelijkheidsbevorderende bepaling.

Bepalingen die de mogelijkheid openen om allochtonen ten

opzichte van autochtonen gelijk te stellen of te bevoor-

delen zijn eveneens omcirkeld. Dit met uitzondering van

de bepalingen die openhouden dat aan deze mogelijkheid in

een regeling van lagere orde uitvoering kan worden gege-

ven. In die gevallen is alleen de code bij de

uitvoeringsregeling zelf, zo er al een was, omcirkeld.

Een omcirkeling impliceert niet dat het gehele artikel

als zodanig gelijkheidsbevorderend of positief onder-

scheid makend werkt. Het kan ook slechts een onderdeel

van het artikel betreffen, of enkel slaan op een bijzon-

dere groep vreemdelingen dan wel op een specifieke le-

vensbeschouwelijke richting.

Door middel van voetnoten is aangegeven in hoeverre een
bepaling onder invloed van rechterlijke uitspraken of
internationale regelgeving een nadere uitleg heeft ge-
kregen.
Waar dit ter verduidelijking nodig mocht zijn, is tevens
verwezen naar de parlementaire behandeling, regelgeving
van lager niveau of naar handboeken.
Het notenapparaat is eveneens gebruikt om aan te geven

waar zich dwarsverbindingen bevinden tussen de diverse

wetten en regelingen.

Met het gebruik van voetnoten hebben wij overigens geens-
zins de pretentie van volledigheid gehad. Zij zijn be-
doeld als aanvulling op, en ter verduidelijking van de
inventarisatie.
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3 INTERNATIONAAL RECHT

3.1 inleiding
Internationaal recht, zoals dat is opgenomen in ver-
dragen en besluiten van internationale organisaties, kan
boven het Nederlandse nationale recht uitgaan (zie het
schema op pg. 26). Dit kan er toe leiden dat een be-
paling van Nederlands recht een andere uitwerking
krijgt, of buiten toepassing blijft. Om die reden zal in
dit hoofdstuk enige aandacht worden besteed aan het in-
ternationale recht.
Na enige algemene paragrafen over de inhoud en de werking

van bepalingen van internationaal recht (hoofdstuk 3.2

t/m 3.5) wordt in hoofdstuk 3.6 een overzicht gegeven van

een aantal internationale regelingen, gegroepeerd naar

de zes vormen van onderscheid die voor dit rapport als

leidraad zijn genomen. In bijlage I bij deel I zijn de

vindplaatsen vermeld van de internationale regelingen

die in het kader van dit rapport van belang zijn. Ook is

daar enige literatuur aangegeven ter verdere documenta-

tie.

3.2 Algemeen
In het algemeen oefenen bepalingen van internationaal
recht een positieve invloed uit op het tegengaan van
onderscheid naar nationaliteit, plaats, cultuur, levens-
beschouwing, taal en/of ras. Omdat dergelijke be-
palingen zich niet alleen richten op de belangen en de
wetgeving van een individuele staat brengen ze nuances
aan in de vaak op interne waarden en normen gegrondveste
nationale wet- en regelgeving. In het bijzonder geldt
dit voor het onderscheid naar nationaliteit. Aan de an-
dere kant is onder invloed van het internationale recht
het onderscheid tussen niet-nationalen onderling toege-
nomen. Met name moet daarbij de normstellings- en
wetgevingsarbeid in Europees verband worden genoemd, die
heeft geleid tot een voorkeursbehandeling van de onder-
danen van lidstaten van de Raad van Europa, en binnen
deze categorie in het bijzonder van EEG-onderdanen.
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Verder is de invloed van het internationale recht op het
tegengaan van discriminatie van groot belang. In ver-
schillende internationale regelingen komen bepalingen
voor die onderscheid naar cultuur, levensbeschouwing,
taal en/of ras verbieden. De belangrijkste van deze be-
palingen zijn opgenomen onder 3.6.7.

3.3 Vormen van internationale regelgeving

3.3,1 Verdragen en soortgelijke internationale overeenkomsten
Dit is de grootste groep. Ze zijn te onderscheiden in
bilaterale en multilaterale verdragen/internationale
overeenkomsten. Voorbeelden van bilaterale verdragen
zijn de wervingsverdragen die Nederland met een achttal
mediterrane landen heeft gesloten. Ook de verdragen en
overeenkomsten die gesloten zijn met de republiek
Suriname behoren tot deze categoriel.
Multilaterale verdragen zijn vooral tot stand gekomen
onder invloed van supra- of internationale organisaties,
zoals de Europese Gemeenschappen en de Verenigde Naties.
Voorbeelden hiervan zijn het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap (waarbij Nederland
partij is) en het Internationaal Verdrag inzake burger-
rechten en politieke rechten (ook ons land heeft zich bij
dit verdrag aangesloten).

3.3.2 Internationale regelgeving van andere aard
Naast de verdragen en soortgelijke internationale over-

eenkomsten is er ook internationale regelgeving van an-

dere aard. Bij deze laatste categorie moet onderscheid

gemaakt worden tussen internationale regelgeving met ju-

ridisch bindende kracht en zonder deze bindende kracht.

Internationale regelgeving met juridisch bindende kracht

wordt uitgevaardigd door organen, die op grond van een

verdrag zijn ingesteld en met wetgevende bevoegdheid

zijn bekleed. Een voorbeeld hiervan zijn de Veror-

deningen van de Raad van Ministers van de Europese Ge-

meenschappen.

Onder internationale regelgeving :zonder juridisch
bindende kracht is een scala van internationale af-
spraken, beginselverklaringen en aanbevelingen te be-
grijpen. Voorbeelden zijn de aanbevelingen van de
Internationale Arbeidsorganisatie en de resoluties van
de Raad van Europa.

Verder zijn er nog de vriendschaps- en handelsver-
dragen die Nederland met ongeveer 15 landen heeft ge-
sloten. Deze worden hier niet besproken. Verwezen zij
naar Swart, diss.,pg. 497 e.v.
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Een internationale regeling die strict genomen geen ju-

ridisch bindende kracht heeft, kan overigens wel dege-

lijk van invloed zijn op de interpretatie van een

nationale wet of regelt.

3.4 Tot wie richt een internationale regeling zich?
Internationale regelgeving kan zich richten tot een
staat, tot bepaalde organen van die staat en/of tot een
individuele persoon. Zij kan een staat een gebod of ver-
bod opleggen (bv. het verbod om een agressie-oorlog aan
te gaan), de wetgevers van de afzonderlijke staten een
verplichting opleggen (bv. om hun rechtsstelsels aan be-
paalde in de internationale regeling vastgelegde normen
te laten voldoen)3 en/of een individuele persoon be-
paalde rechten garanderen (bv. het recht op een eerlijke
procesgang) dan wel verplichtingen aan deze opleggen.
Heeft een internationale regeling betrekking op een in-
dividuele persoon dan is het uiteraard van belang vast te
stellen welke persoon het betreft. In het internationale
recht komen verschillende omschrijvingen voor, zoals
"elke burger", "wettig verblijvende vreemdelingen",
"allen" (zie de artt. 25, 13 resp. 26 van het Internatio-
naal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten),
"onderdanen van de 'lidstaten" (zie de verdragen die ge-
sloten zijn binnen de Raad van Europa), "vluchtelingen"
(bv. het Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen) of "een ieder die binnen zijn grondgebied
verblijft" (art. 1, lid 2 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten).

3.5 Individueel beroep
Of een individueel persoon zich op een bepaling van in-
ternationaal recht kan beroepen hangt in de eerste plaats
af van de vraag of zo'n bepaling zich tot hem richt. De
Grondwet spreekt in dit verband over bepalingen die "naar
hun inhoud een ieder kunnen verbinden" `(art. 65

2. Zie Hof 's-Gravenhage, 3 april 1980, R.V. 1980, 46,
met noot en Raad van Beroep 2 december 1981, R.V.1981,
102 met noot.

s. Dit is bv. gebeurd in het Vreemdelingenbesluit.

Hoofdstuk VI van dit besluit betreffende afwijkingen

van de wet ten gunste van vreemdelingen krachtens in-

ternationale verplichtingen, geeft met de internatio-

nale normen overeenstemmende bepalingen voor

Benelux-onderdanen en begunstigde EEG-onderdanen

(artt. 91 t/m 102a Vb), voor vreemdelingen op wie het

Europees Vestigingsverdrag van toepassing is (art.

103 Vb) en voor verdragsvluchtelingen en staatlozen

(artt. 104 t/m 106 Vb).
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Grondwet). Is een nationale regeling in strijd met zo'n
bepaling van internationaal recht dan zal de eerste door
de rechter buiten toepassing moeten worden verklaard
(art. 66 Grondwet). Op deze wijze kan onderscheid dat in
het nationale recht is aangebracht door het internatio-
nale recht geheel of gedeeltelijk worden weggenomen.

In een procedure voor een nationale rechter kan een indi-
vidu zich beroepen op eenieder verbindende bepalingen.
De vraag is echter wanneer een internationale bepaling
een ieder kan verbinden. In de juridische literatuur is
dit bekend als het vraagstuk van de 'rechtstreekse
werking' van internationale regelgeving°. Wanneer dat
het geval is, is niet altijd uit de regeling zelf af te
leiden. Evenmin bestaan hiervoor andere vaste criteria.
Het is de Nederlandse rechter die hierover bij een con-
creet geschil uitspraak moet doen. Over lang niet alle
bepalingen van internationaal recht is dit gebeurde.
Globaal genomen kan gesteld worden dat een bepaling van
internationaal recht rechtstreekse werking heeft, indien
geen nadere regeling op nationaal niveau nodig is om de
internationale bepaling hier te lande gelding te laten
hebben. Dit geldt bv. voor veel bepalingen die zijn uit-
gevaardigd binnen de Europese Gemeenschappen of voor een
internationale bepaling die beoogt om de rechtspositie
van individuen en hun belangen te beschermen (bv. be-
palingen uit de mensenrechtenverdragen). Er blijven
echter interpretatie-marges.

Heeft een bepaling geen rechtstreekse werking, maar

houdt zij bv. een verplichting voor de nationale wetge-

vers in om hun wetgeving in overeenstemming te brengen

met de internationale norm, dan betekent dat niet dat op

een dergelijke bepaling in het geheel geen beroep kan

worden gedaan. Door partij te zijn bij een internationale

regeling heeft de Nederlandse overheid zich gebonden om

te handelen in overeenstemming met de internationale

norm. Doet zij dat niet, dan kan haar in een rechtsge-

ding bv. worden tegengeworpen dat zij niet in

overeenstemming handelt met de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur. Anders dan bij de rechtstreeks

werkende bepalingen mag de rechter een met de internatio-

nale norm strijdige bepaling van nationaal recht hier

niet buiten toepassing verklaren.

°. In plaats van de term 'rechtstreekse werking' wordt
ook het begrip 'directe werking' of het Engelstalige
equivalent 'self executing' gebruikt.

e. Zie voor een aantal uitspraken over de rechtstreekse
werking van internationale regelingen de noot onder
R.Y. 1980, 46.
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3.6 overzicht van een aantal internationale regelingen
In deze paragraaf zal voor elk van de onderscheid makende
categorieen worden aangegeven welke de belangrijkste in-
ternationale regelingen zijn. Tevens wordt een over-
zicht gegeven van de belangrijkste internationale
bepalingen inzake het tegengaan of verbieden van discri-
minatie. De vindplaatsen zijn opgenomen in. bijlage I van
deel I.

3.6.1 Nationaliteit
Voor het internationale recht is het onderscheid naar na-
tionaliteit het belangrijkste. Vanwege de historisch ge-
groeide en internationaal erkende bevoegdheid van de
nationale staat om personele rechtsmacht over zijn
onderdanen uit te oefenen, wordt in vele gevallen- door de
nationaliteit bepaald wie bezitter is van bepaalde
rechten en plichten (en niet door die rechten en plichten
zelf)6. Aan de andere kant neemt onder invloed van het
internationale recht de rol van de nationaliteit af en
kunnen ook niet-nationalen meer en meer een beroep doen
op, rechten die oorspronkelijk waren voorbehouden aan na-
tionalen.

Deze gelijkheidsbevorderende internationale regelgeving
heeft echter als bij-effect dat regelgeving voor de ene
categorie vreemdelingen het onderscheid met de
vreemdelingen die niet tot die categorie behoren ver-
groot. Zo hebben Benelux-onderdanen (op basis van res-
pectievelijk het Verdrag tot instelling van de Benelux
Economische Unie (1958) en de daaruit voortvloeiende re-
gelingen van lagere orde) en de begunstigde
EEG-onderdanen (op basis van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap 1957, en de op
grond van dit verdrag tot standgekomen verordeningen en
overige regelingen) een veel sterkere rechtspositie dan
de vreemdelingen die niet onder deze verdragen vallen.

Op sommige onderdelen van het recht wordt bij internatio-

nale regeling ook een voorkeurspositie gegeven aan

migrerende werknemers. Zo eisen de bilaterale overeen-

komsten die door Nederland met de wervingslanden zijn ge-

sloten gelijkheid in behandeling van elkaars onderdanen

voor de onderwerpen die in die overeenkomst zijn vastge-

legd (zie bv. art. 3 sociaal zekerheidsverdrag met

Marokko)'. Sommige multilaterale verdragen eisen een-

6. Zie Nationaliteit in Volkenrecht en Internationaal
Privaatrecht, pg. 14.

7. De tekst van deze bepaling luidt: "Tenzij in dit
Verdrag anders wordt bepaald, zijn onderdanen van een
der Verdragsluitende Partijen op wie dit Verdrag van
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zelf do, soort gelijkstelling (onder andere art. 8, lid 1
Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en art. 6
IL0-verdrag nr. 97).

Tot voor kort verkeerden ook Surinaamse ex-Nederlanders

in een voorkeurspositie op grond van de Vestigings-over-

eenkomst die Nederland na de onafhankelijkheid van

Suriname met dit voormalig gebiedsdeel heeft gesloten.

Thans houdt deze voorkeurspositie nog maar betrekkelijk

weinig in, zij het dat er nog wel sprake is van een va-

riatie van uitzonderingen al naar gelang het tijdstip van

binnenkomst in Nederland.

Tenslotte moeten de mensenrechtenverdragen worden ge-
noemd. Deze bevatten soms bepalingen die discriminatie
op grond van onder meer nationaliteit verbieden, of in de
omschrijving van degene tot wie de bepaling zich richt
geen onderscheid naar nationaliteit maken. Afhankelijk
van de tekst strekken die bepalingen zich alleen uit tot
de in het verdrag omschreven rechten, of hebben zij een
bredere werking. Voorbeelden van het eerste zijn art. 14
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, en art. 2 van het In-
ternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten; een voorbeeld van het laatste is art. 26 van
laatstgenoemd Verdrag.

3.6.2 Plaats
Artikel 12, lid 1 van het Vluchtelingenverdrag en van het
Staatlozenverdrag bepalen dat de persoonlijke staat van
een vluchteling respectievelijk staatloze wordt beheerst
door de wet van het land van zijn woonplaats of, indien
hij geen woonplaats heeft, van het land van zijn
verblijf. Voor het overige zijn wij geen internationale
bepalingen tegengekomen, die aan het zijn van inwoner van
een bepaald land een juridische status koppelen.

Aan de andere kant wordt in de tekst van internationale

regelingen wel meer en meer ingegaan op de positie van de

inwoner. Rechtsregels zijn dan dusdanig geformuleerd dat

zij (mede) van toepassing zijn op personen die op een be-

paald grondgebied hun verblijf hebben, ongeacht de na-

tionaliteit die zij dragen. Dergelijke regelingen'werken

in het voordeel van inwoners die zich niet op het staats-

burgerschap van het betreffende land kunnen beroepen.

toepassing is, onder dezelfde voorwaarden als de

onderdanen van do andere Partij onderworpen aan de

verplichtingen en gerechtigd tot-de voordelen, voort-

vloeiende uit de wettelijke regelingen van die andere

partij".
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Daarbij moeten met name de internationale regelingen op
het gebied van de sociale zekerheid en het belastingrecht
genoemd worden (zie bv. de sociale zekerheidsverdragen
die gesloten zijn met de wervingslanden, EEG-verordening
1408/71 en het OESO-modelverdrag, zie met betrekking tot
dit laatste verdrag de noot in deel II, pg. 173).
Het woonplaatsbeginsel neemt nog steeds in betekenis
toe. Voor Nederland mag dit onder andere blijken uit de
voorbehouden die ons land heeft gemaakt bij het Europees
Uitleveringsverdrag: Nederland heeft zich niet ver-
plicht om geintegreerde vreemdelingen uit te leveren,
voor zover zij voor de feiten waarvoor uitlevering wordt
gevraagd hier te lande vervolgd kunnen worden$.

3.6.3 'Cultuur
In de verdragen die een non-discriminatieclausule be-
vatten, wordt onderscheid naar cultuur niet expliciet
genoemd. Toch kan gesteld worden dat ook onderscheid naar
cultuur onder die non-discriminatiebepalingen kan worden
begrepen, omdat, de opsomming van vormen van onderscheid
niet limitatief is°. Verwezen zij 'daarom naar de inter-
nationale overeenkomsten onder 3.6.7.
Internationale regelingen die wel expliciet ingaan op
onderscheid naar cultuur zijn art. 27 Internationaal
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat
het recht van een etnische minderheid om de eigen cultuur
te beleven beschermt, en art. 15, lid 1 Internationaal
verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
dat voor een ieder deelname aan het culturele leven ga-
randeert.

3.6.4 Levensbeschouwing
In de meeste non-discriminatie-artikelen wordt onder-
scheid naar godsdienst verboden, dan wel vrijheid van
denken, geweten en/of godsdienst gegarandeerd. Zie voor
het eerste onder 3.6.7. Een vrijheidsgarantie op het ge-

Zie Silvis, pp. 1145 e.v.
°. De tekst van art. 2, lid 1 van het Internationaal

verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
luidt: Iedere staat die partij is bij dit Verdrag ver-
bindt zich de in dit Verdrag erkende rechten te eer-
biedigen en deze aan een ieder die binnen zijn
grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is
onderworpen te verzekeren, zonder onderscheid van
welke aard dan ook, zoals naar ras, huidskleur, ge-
slacht, taal, godsdienst, politieke of andere over-
tuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,
welstand, geboorte of enige andere omstandigheid
(onderstr. van red.).
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bied van de beleving van de levensbeschouwing is onder
andere neergelegd in de artt. 4 van het Vluchtelingen- en
het Staatlozenverdrag en art. 18 Internationaal verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten. Art. 27 van
het laatste verdrag garandeert bovendien het recht van
een godsdienstige minderheid om hun eigen godsdienst te
belijden en in de praktijk toe te passen.

3.6.5 Taal
In tegenstelling tot bv. cultuur wordt onderscheid naar
taal in de meeste non,- discriminatiebepalingen uit-
drukkelijk verboden. Zie daarover onder 3.6.7.
De artt. 5 en 6 Europees verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens.en de fundamentele vrijheden en arti-
kel 15 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten bevatten bepalingen over strafproces-
recht en taal (recht op processuele informatie in de taal
die de verdachte verstaat en recht op bijstand van een
tolk).
Art. 27 van dit laatste verdrag verbiedt om aan personen

die tot een linguistische minderheid behoren zich de be-

diening van hun eigen taal te ontzeggen.

3.6,6 Ras
Zie hiervoor onder 3.6.7, met name de mensenrechtenver-
dragen, waaronder het Internationaal verdrag inzake de
uitbanning, van alle vormen van rassendiscriminatie. In
dit verdrag wordt in art. 1 onder 'rassendiscriminatie'
verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, be-
perking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst
of nationale of etnische afstamming (lid 1). Het verdrag
heeft geen betrekking op vormen van onderscheid tussen
onderdanen en niet-onderdanen van een staat (lid 2).

3.6.7 Non-di scriminatiebepalinaen
In verschillende internationale regelingen komen be-
palingen voor die onderscheid naar cultuur, levensbe-
schouwing, taal en/of ras verbieden.
Wij noemen de belangrijkste:

• artt. 2 en 16 Universele verklaring van de rechten
van de mens,

• art. 14 Europees verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

• art. 3 Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen,

• art. 3 Verdrag betreffende de status van staatlozen,
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• preambule Europees Sociaal Handvest,

• Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie,

• Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in
het onderwijs,

• artt. 2, lid 1; 5; 26 en 27 Internationaal verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten,

• art. 2, lid 2 Internationaal verdrag inzake econo-
mische, sociale en culturele rechten,

• Proclamatie van Teheran.
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4 EEN AANTAL BIJZONDERE WETTEN

4.1 inleiding
In dit hoofdstuk zullen enige wetten besproken worden die

het onderscheid in juridische status tussen Nederlanders

en niet-Nederlanders en tussen niet-Nederlanders onder-

ling in de Nederlandse wetgeving vastleggen. Het zijn de

enige wetten in de Nederlandse wet- en regelgeving die

met dit doel geschreven zijn. Vanwege de bijzondere po-

sitie die deze wetten daarmee innemen is gekozen voor een

algemene bespreking in deel I boven een artikelsgewijze

opsomming in deel II. Op deze wijze kan ook worden stil-

gestaan bij het onderlinge verband tussen deze wetten en

is het mogelijk om een globaal overzicht te geven van het

nationaliteitsrecht, voor zover van belang voor dit rap-

port.

De vaststelling van iemands juridische status is voor de
Nederlandse wet- en regelgeving niet alleen van belang
voor de toelating tot Nederland, maar ook voor het ver-
blijf dat daar op volgt.

Van degenen die hier te lande verblijven hebben personen
met de Nederlandse nationaliteit de sterkste juridische
status. In de Wet op het Nederlanderschap en het inaeze-
tenschap - die te zijner tijd vervangen zal worden door
een nieuwe Wet op het Nederlanderschap - is vastgelegd
aan wie het Nederlands staatsburgerschap toekomt. Tevens
geeft deze wet regelen omtrent het ingezetenschap.

Van geheel bijzondere aard is de Wet betreffende de posi-
tie van Molukkers.. Deze wet stelt bepaalde groepen in
Nederland wonende Molukkers voor de toepassing van de Ne-
derlandse wet- en regelgeving gelijk met Nederlanders,
zonder dat zij overigens de Nederlandse nationaliteit
deelachtig worden.

Ieder die geen Nederlander is in de zin van de Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap en die niet op
grond van een andere wet als Nederlander wordt behandeld,
is vreemdeling krachtens de definitie van de Vreemde-
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linnenwet. Deze wet geeft regelen betreffende de toe-
lating en uitzetting van vreemdelingen en betreffende
het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf
houden.

Van een geheel andere aard is de Wet Arbeid buitenlandse
werknemers. Hoewel deze wet geen regels geeft omtrent de
juridische status van niet-Nederlanders, doch aan deze
groep alleen voorwaarden stelt inzake het verrichten van
arbeid in Nederland, is deze wet van dermate fundamenteel
belang voor de rechtspositie van buitenlandse
werknemers, dat een algemene bespreking in dit deel de
voorkeur verdient boven een fragmentarische opsomming in
deel II.

4.2 De Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
Wet van 12 dec. 1892 (Stb. 268), 11. gew. bij de wet van 8
sept. 1976 (Stb. 465).

Deze wet stelt algemene bepalingen omtrent het Neder-

landerschap vast. Daarnaast bevat zij onder meer een de-

finitie-artikel van het begrip 'ingezetene'. De

grondslag voor deze wet is neergelegd in artikel 6, lid 1

Grondwet: De wet verklaart wie Nederlanders en wie inge-

zetenen zijn.

4.2.1 De wettekst

Het Nederlanderschap

De Nederlandse nationaliteit wordt op de volgende wijzen
verkregen:

a. door afstamming (art. 1),
b. door adoptie (art. lbis),
c. door geboorte indien de vader in Nederland of de Ne-

derlandse Antillen woont en zelf is geboren uit een
in het Koninkrijk wonende moeder (art. 2, onder a),

d. als een kind in het Koninkrijk te vondeling is gelegd
of verlaten, zolang van zijn afstamming niet blijkt
(art. 2, onder b),

e. door geboorte in het Koninkrijk uit een Nederlandse
moeder en een niet-Nederlandse vader, indien het
kind aan deze laatste geen nationaliteit ontleent
(art. 2, onder c),

f. door naturalisatie bij wet (art. 3),
g. door naturalisatie bij ministeriele beschikking

(art.-5),
h. door de wilsuiting van een niet-Nederlandse vrouw,

die huwt met een Nederlandse man (art. 8),
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i. door de wilsuiting binnen jaar van een oorspronke-
lijk Nederlandse vrouw die tijdens haar huwelijk het
Nederlanderschap verloren heeft overeenkomstig arti-
kel 8a (art. 8b),

j. door de wilsuiting binnen een jaar na meerderja-
righeid van een oorspronkelijk Nederlands minderja-
rig kind dat de staat van Nederlanderschap ingevolge
artikel 7, lid 1, heeft verloren (art. 10).

Verloren gaat het Nederlanderschap:

a. door naturalisatie in een ander land (art. 7, lid 1),
b. door vervallenverklaring op verzoek, uitgesproken

door de Kroon (art. 7, lid 2),
c. door het verkrijgen van een andere nationaliteit

door de wil van de verkrijger op andere gronden dan
door naturalisatie (art. 7, lid 3),

d. door zich zonder verlof in vreemde krijgs- of staats-
dienst te begeven (art. 7, lid 4),

e. door het verstrijken van een termijn van tien achter-
eenvolgende jaren voor een Nederlander die buiten
het Koninkrijk en buiten de republiek Indonesie is
geboren en daar ook niet woont, tenzij hij voor het
verstrijken van die termijn er kennis van geeft Ne-
derlander te willen blijven (art. 7, lid 5),

f. door de wilsuiting van een Nederlandse vrouw die ge-
huwd is met een niet-Nederlander, wiens nationali-
teit zij eveneens bezit (art. 8a),

g. door binnen een jaar nadat een vrouw van haar Neder-
landse man gescheiden is daartoe de wil te kennen te
geven, mits zij nog een andere nationaliteit bezit
(art. 8c),

h. door de wilsuiting binnen een jaar na meerderja-
righeid van een kind, dat gedurende zijn minderja-
righeid tezamen met zijn vader tot Nederlander is
genaturaliseerd.

Ingevolge de Toescheidingsovereenkomst inzake nationali-
teiten, gesloten tussen Nederland en Suriname (Trb.
1975, 132) behouden alle uit Suriname afkomstige
Nederlanders die op 25 november 1975 niet in Suriname
woonden het Nederlanderschap. Verder garandeert de Toe-
scheidingsovereenkomst deze personen een aantal
essentiele rechten inzake het verkrijgen van de
Surinaamse nationaliteit c.q. het behouden en/of ver-
krijgen van de Nederlandser.

Het ingezetenschap

1. Zie Ahmad Ali, pg. 32 e.v. en pg. 56 e. v.
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Ingezetenen van Nederland zijn zij, die hun woonplaats in
Nederland hebben en deze gedurende"de voorafgaande acht-
tien maanden in het Koninkrijk of in de republiek
Indonesie gehad hebben (art. 13). Het ingezetenschap van
Nederland houdt op door vestiging van de woonplaats
buiten Nederland (art. 14). Een minderjarige in de zin
van de Nederlandse wet, wiens vader of voogd ingezetene
van Nederland is, wordt eveneens als ingezetene be-
schouwd. Bij het meerderjarig worden behoudt hij deze
hoedanigheid, indien hij zijn woonplaats in Nederland
vestigt (art. 15).

De Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
maakt inzake het inwonerschap onderscheid naar de vraag

• of men binnen het Koninkrijk geboren is (zie de artt.
1, onder d; 2, onder c; 5, onder b, c en d; en 7, on-
der ten vijfde),

• of men binnen het Koninkrijk woont of verblijft (zie
de artt. 2, onder a en b; 5, onder a; 7, onder ten
vijfde; en 15, eerste en tweede volzin),

waarbij met betrekking tot dit laatste criterium de wet
dit woon- of verblijfsvereiste verbindt aan een termijn
(zie de artt. 3, derde volzin, onder ten tweede; 5, onder
b, c, d en e; 7, onder ten vijfde; en 8b, tweede volzin).

4.2.2 De Ontwerp-wet op het Nederlanderschap
Bij de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsontwerp ter
vervanging van de huidige Wet op het Nederlanderschap en
het ingezetenschap2. De nieuwe Wet zal eveneens gelden
voor de Nederlandse Antillen. Het wetsontwerp gaat uit
van dezelfde grondbeginselen als die waarop de huidige
wet stoelt.

Nationaliteit

De belangrijkste wijziging die wordt voorgesteld betreft
de verkrijging van het Nederlanderschap door geboorte.
Anders dan in de huidige wet in artikel 1, lid 1, sub a en
b is vastgelegd, stelt het Ontwerp voor, te bepalen dat
een kind eveneens Nederlander is indien ten tijde van de

Voor de teksten en de MvT, zie Tweede Kamer, zitting
1981, 16947 (R 1181), nrs. 1 t/m 4.
Beschouwingen over dit wetsontwerp zijn reeds ge-
publiceerd door Jessurun d'Oliveira, 1977, pg.
589-598 en 1982, pg. 245-256, alsmede door De Groot,
pg. 1117-1126.
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geboorte de moeder de Nederlandse nationaliteit heeft.
De reden voor deze verandering is om de gelijkheid tussen
man en vrouw verder te laten doorwerken in het nationali-
teitsrecht. Ook enige andere wijzigingsvoorstellen
houden verband met deze gelijkheidsbevordering. Verder
dient de regeling van de naturalisatie "in overeen-
stemming te worden gebracht met de opvattingen en eisen
van deze tijd"3.

Ook de kwestie van de rechtszekerheid ten aanzien van het
bezit (of het ontbreken) van de Nederlandse nationali-
teit wordt anders geregeld. Ingevolge artikel 17 van het
Ontwerp kan een ieder die daarbij belang heeft aan de Mi-
nister van Justitie verzoeken om vast te stellen of hij
al dan niet vreemdeling is. Of een betrokkene de Neder-
landse nationaliteit draagt, kan voor hem van groot
belang zijn, niet alleen ter vaststelling van diens juri-
dische status (op Nederlanders is bv. het
Vreemdelingenrecht niet van toepassing en evenmin mogen
zij worden uitgeleverd), maar eveneens om in aanmerking
te kunnen komen voor een bepaald recht (bv. het
kiesrecht) of een bepaalde functie (bv. landsbediening).
Het omgekeerde kan aan de orde komen wanneer de betrok-
kene bepaalde verplichtingen niet op hem van toepassing
acht (bv. de dienstplicht). Artikel 43 Vreemdelingenwet,
dat slechts voorziet in een procedure ter positieve vast-
stelling van het Nederlanderschap, zal vervallen bij
aanname van het Ontwerp. In het voetspoor van artikel 17
Ontwerp zullen onder andere de Kieswet, de Dienstplicht-
wet en de Algemene Bijstandswet worden aangepast4.

Inwonerschap

In de Ontwerp-wet ontbreekt de definitie-bepaling om-
trent het ingezetenschap (zie art. 13 huidige wet). De
enige plaatsbepalingen die in de nieuwe wet voorkomen,
hebben betrekking op de lengte van het rechtmatig ver-
blijf in Nederland alvorens in aanmerking te kunnen komen
voor naturalisatie. Artikel 8, lid 1, sub c van het Ont-
werp eist voor de verlening van het Nederlanderschap dat
de verzoeker tenminste vijf jaren onmiddellijk vooraf-

3. Aldus de MvT.
4. Met dit wetsontwerp is tevens een rijkswet tot goed-

keuring van een drietal verdragen op het gebied van
het nationaliteitsrecht ingediend. Het betreft het
Verdrag van New York van 30 augustus 1961 (Trb. 1967,
124), het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1973 (Trb.
1964, 4) en de Overeenkomst van Bern van 13 september
1973 (Trb. 1974, 32). Deze internationale overeen-
komsten hebben onder meer tot doel om staatloosheid en
meervoudige nationaliteit te beperken.
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gaande aan het verzoek in Nederland of de Nederlandse

Antillen woonplaats of werkelijk verblijf heeft gehad.

Deze termijn is teruggebracht tot tweejaar voor degenen

die in totaal tenminste tien jaren in Nederland of de Ne-

derlandse Antillen hebben gewoond. Voor degene die als

staatloze in Nederland, onderscheidenlijk de Nederlandse

Antillen is geboren, geldt voor het verwerven van de Ne-

derlandse nationaliteit onder andere de eis, dat hij ten

minste drie jaren woonplaats of werkelijk verblijf heeft

gehad binnen een van de landen van het Koninkrijk (art. 6

Ontwerp). De termijn van vijf jaren geldt in het geheel

niet met betrekking tot een verzoeker die, hetzij ooit

Nederlander of Nederlands onderdaan ingevolge de, reeds

ingetrokken, Wet van 19 februari 1910 (Stb. 55), is ge-

weest, hetzij al drie jaren of langer gehuwd is met een

Nederlander (art. 8, lid 2 Ontwerp)s.

4.3 De Wet betreffende de positie van Molukkers
(Faciliteitenwet Molukkers), Wet van 9 september 1976
(Stb. 468).

Deze wet bevat een regeling omtrent de positie van in Ne-
derland wonende Molukkers, die "door de zorg van de Ne-
derlandse regering in 1951 of 1952 in groepsverband naar
Nederland zijn overgebracht", en niet het Nederlander-
schap bezitten (art. 1). Velen van hen zijn staatloos.
Zij worden voor de toepassing van de Nederlandse wetge-
ving behandeld als waren zij in het bezit van de
Nederlandse nationaliteit6. Deze gelijkheid strekt zich
niet uit over het actief en passief kiesrecht en de
dienst bij de krijgsmacht (art. 4)7. Omdat zij formeel

s. Voor een kritiek op deze termijn, zie Jessurun
d'Oliveira, 1982, pg. 245/246.

6. Een van de beoogde voordelen van deze Faciliteitenwet

betrof het bevorderen van de buitenlandse reismoge-

lijkheden voor Molukkers. Het Nederlandse paspoort

met daarin het stempel "Wordt voor de administratieve

praktijk behandeld als Nederlander" heeft in de prak-

tijk echter niet altijd het beoogde resultaat. Het fa-

ciliteitenpaspoort is nog steeds geen garantie voor

een probleemloze grenspassering.

7.' Volgens de huidige Wet op het Nederlanderschap en het
ingezetenschap verkrijgt het tweede in het Koninkrijk
geboren geslacht (staatloos of van vreemde nationali-
teit) van rechtswege het Nederlanderschap. Dit bete-
kent onder meer dat de mannen onder hen kunnen worden
opgeroepen voor de dienstplicht. Deze automatische
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit stuit
bij sommigen, vooral in Molukse kring, op bezwaren.
Het Ontwerp van de nieuwe Wet op het Nederlanderschap
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geen Nederlands onderdaan worden, blijft op degenen die

staatloos zijn het Verdrag betreffende de positie van

staatlozen van toepassinge.

'De behandeling als Nederlander komt ook toe aan het
niet-Nederlandse kind van een vader of moeder die op
grond van deze wet als Nederlander behandeld wordt, mits
dat kind in Nederland woont of werkelijk verblijf heeft
(art. 2). Ingevolge artikel 3 kan de groep van de in de
artikelen 1 en 2 bedoelde Molukkers bij ministeriele be-
schikking uitgebreid worden met maatschappelijke
aanverwanten die voor 1 juli 1965 in Nederland zijn komen
wonen.
De behandeling als Nederlander vervalt bij repatriering
naar Indonesie, alsmede bij het hebben van een woonplaats
of een werkelijk verblijf buiten Nederland voor een onaf-
gebroken termijn van meer dan drie jaar (art. 5, lid 1).
De behandeling als Nederlander ken worden herkregen bij
een jaar onafgebroken woonplaats of werkelijk verblijf
in Nederland, mits men staatloos is. Artikel 8 regelt de
mogelijkheid voor niet-Nederlandse echtgenoten die ge-
huwd zijn met een persoon als bedoeld in de artikelen 1,
2 en 3 om dezelfde positie als dezen te verkrijgen.

4.4 De vreemdelingenwet c.a.
De wet- en regelgeving inzake te toelating en uitzetting

van, en het toezicht op vreemdelingen is vervat in

1. de Vreemdelingenwet (Vw.), wet van 13 jan. 1965
(Stb. 40), 11. gew. bij de wet van 11 dec. 1980
(Stb. 666);

2. het Vreemdelingenbesluit (Vb.), besluit van 19
sept. 1966 (Stb. 387), 11. gew. bij besluit van 9

. febr. 1981 (Stb. 30);
3. het Voorschrift vreemdelingen (V.V.), beschikking

van de Minister van Justitie van 22 sept. 1966
(Stcrt. 188), 11. gew. bij beschikking van 12 febr.
1982 (Stcrt. 44) (41e wijz.);

4. de Vreemdelingencirculaire (Vc.), een niet gepubli-
ceerde, doch wel ter inzage liggende, losbladige
uitgave van, het Ministerie van Justitie met in-
strukties en richtlijnen voor de politie en de

kent dit probleem niet meer, omdat -anders dan in de
huidige wet- de verkrijging van het Nederlanderschap
niet meer automatisch uit de wet voortvloeit. Het Ont-
werp geeft in het Koninkrijk geboren staatlozen de mo-
gelijkheid van optie voor de Nederlandse
nationaliteit. Voorwaarden zijn dat de betrokkene
minstens drie jaren in Nederland woont en niet een an-
dere nationaliteit heeft.

^. Zie HR 9 juni 1978, NJ 1980, 517.
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grensbewaking, die regelmatig wordt gewijzigd en

aangevuld.

Aan de wet- en regelgeving inzake vreemdelingen ligt de
onderscheiden behandeling tussen vreemdelingen en
Nederlanders ten grondslag; de Vreemdelingenwetgeving
maakt per definitie onderscheid.
In deze paragraaf zullen de bepalingen die regels geven
over de juridische status van vreemdelingen verder onbe-
sproken blijven. In beginsel zijn die bepalingen voor
alle vreemdelingen gelijk.
Wel zal ingegaan worden op het onderscheid nadat recht-
matig verblijf verkregen is (o.a. maatregelen van toe-
zicht en rechtsmiddelen ingevolge de Vreemdelingenwet),
op onderscheid tussen vreemdelingen onderling (met name
op grond van bepalingen van internationaal recht) en op
een enkele bepaling die (eveneens) voor EEG-onderdanen
of voor Nederlanders geldt. Tevens zal de wet- en
regelgeving op het gebied van de verblijfstitels worden
besproken, bezien vanuit de termijnen die daarin zijn
gesteld.

4.4.1 De Vreemdelingenwet (Vw.)
De Vreemdelingenwet geeft regels betreffende:
a. de toelating en uitzetting van vreemdelingen,
b. het toezicht op vreemdelingen die in Nederland ver-

blijf houden en
c. de grensbewaking.

Artikel 1. Vw. omschrijft een vreemdeling als "ieder die
niet-Nederlander is in de zin van de Wet op het Neder-
landerschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268) en
die niet op grond van een andere wet als Nederlander
wordt behandeld". De Wet betreffende de positie van
Molukkers (zie hoofdstuk 4.3) is zo'n 'andere wet'.

Het onderscheid dat de Vreemdelingenwet aanlegt, kan in
twee categorieen worden onderscheiden: onderscheid in
verblijfstitel en onderscheid uit andere hoofde.

Onderscheid in verblijfstitel

In beginsel kunnen volgens de bepalingen van de Vreemde-
lingenwet alle vreemdelingen in aanmerking komen voor
een verblijfstitel. Wordt voldaan aan de daarvoor gel-
dende criteria, dan kan een vergunning tot verblijf
worden verleend. De geldigheidsduur daarvan bedraagt als
regel een jaar (art. 11, lid 2 Vw. j° art. 24, lid 1
V.V.), welke termijn telkens voor een nieuwe periode van
een jaar kan worden verlengd.
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Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning is ver-

eist dat men gedurende een bepaalde periode verblijf

heeft gehad in Nederland.

Wanneer een vreemdeling gedurende vijf jaar, te rekenen

vanaf zijn 16e levensjaar, zijn hoofdverblijf in Neder-

land heeft gehad, heeft hij in beginsel aanspraak op een

vergunning tot vestiging, mits geen van de volgende twee

weigeringsgronden op hem van toepassing is:

a. indien niet redelijkerwijs is gewaarborgd dat hij
duurzaam zal kunnen beschikken over voldoende mid-
delen van bestaan (art. 13, lid 3, sub a Vw);

b. indien hij ernstig inbreuk heeft gemaakt op de open-
bare rust of de openbare orde, dan wel een ernstig
gevaar vormt voor de nationale veiligheid (art. 13,
lid 3, sub b Vw.).

Na tien jaar hoofdverblijf kan de vergunning tot ves-

tiging niet meer geweigerd worden op grond van het wei-

geringscriterium onder a (art. 13, lid 4 Vw.).

Een vergunning tot verblijf, of de verlenging ervan, kan
geweigerd worden "op gronden aan het algemeen belang
ontleend" (art. 11, lid 5 Vw). Deze bepaling is de 'sleu-
telbepaling' voor het beleid met betrekking tot de toe-
lating van vreemdelingen. Het huidige restrictieve
toelatingsbeleid is er op gebaseerd9.

Artikel 10, lid 2 Vw. opent de mogelijkheid om voor 'on-

bepaalde tijd' in Nederland te verblijven. Dit artikel

is met name geschreven ten behoeve van de

niet-Nederlandse gezinsleden van een Nederlander'of van

een houder van een vestigingsvergunning. Deze gezinsle-

den kunnen op grond van dit artikel een zogenoemde

'afhankelijke verblijfstitel' verkrijgen.

Naast de vaststelling van de juridische status van een
vreemdeling op grond van de Vreemdelingenwet zijn er de
bepalingen van internationaal recht die daarover regels
kunnen bevatten. Een aantal van deze bepalingen heeft
rechtstreekse werking en behoeft geen nadere uitwerking
in het nationale recht1°. Ter uitvoering van de overige
internationale overeenkomsten of besluiten van volken-
rechtelijke organisaties biedt art. 49 Vw. daarnaast de
mogelijkheid om ten gunste van vreemdelingen in het al-

9. Zie over de weigering van een vergunning op gronden

aan het algemeen belang ontleend Afdeling Rechtspraak

Raad van State, 17 september 1981 (no. A-2.101.0,

1979).

10. Zie over de werking van internationale regelingen
deel I, hoofdstuk 3.
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gemeen of van bepaalde categorieen van vreemdelingen bij
algemene maatregel van bestuur van deze wet af te wijken.
Hierbij kan gedacht worden aan EEG-onderdanen of andere
categorieen begunstigde vreemdelingen.

De Vreemdelingenwet zelf bevat een bepaling over de toe-
kenning van een bijzondere verblijfstitel aan
vluchtelingen, die in Nederland bescherming genieten te-
gen terugzending naar hun land van herkomst (art. 15 Vw).
De omschrijving wie vluchteling is, is ontleend aan het
Vluchtelingenverdrag van Geneve (1951), zoals gewijzigd
bij het Protocol van New York (1967)11.

Ander onderscheid

Volgens de Memorie van Antwoord12 bij de
ontwerp-Vreemdelingenwet is de rechtspositie van hier te
lande verblijvende of gevestigde vreemdelingen

"zodanig geregeld, dat het beperken van hun

vrijheid tot deelneming aan het Nederlandse cultu-

rele, sociale en economische leven - afgezien van

beperkingen op het gebied van de arbeidsvergunning

- in het algemeen uitgesloten is. Aan houders van

een vergunning tot vestiging, toegelaten

vluchtelingen en andere vreemdelingen aan wie het

is toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te

verblijven (vgl. artikel 10, tweede lid), kunnen

zelfs - behoudens de in dit verband niet relevante

maatregelen van toezicht in artikel 1713. - in het

geheel geen speciale (d.w.z. niet evenzeer voor

Nederlanders geldende) verplichtingen worden opge-

legd.

Dit laatste is wel het geval met houders van een
vergunning tot verblijf. Die vergunning kan onder
beperkingen worden verleend en daaraan kunnen voor-

De wet zegt enkel wie vluchteling is (A-status). De
minder sterke status van de asiel-gerechtigde, die
niet onder het Vluchtelingenverdrag met Protocol
valt (B-status), berust op een uitspraak van de Af-
deling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van
State. Zie K.B. 10 jan. 1974, no. 38, R.V. 1974, no.
1 (Portugese dienstweigeraar). Deze uitspraak leidde
tot een nieuwe regeling voor de behandeling van
asiel-aanvragen. Deze regeling is neergelegd in de
Vreemdelingencirculaire van 21 februari 1974 (Vc,
deel G-2). Meer recent is de omschrijving van de
B-status vervat in een uitspraak van de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State van 16 mei 1979,
R.V. 1979, 7.

12. Bijlagen Hand. II 1963-1964, 7163, pg. 2.
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schriften worden verbonden (artikel 11, tweede
lid)".

Weliswaar bevat de Vreemdelingenwet niet meer ver-
plichtingen dan in artikel 17 vermeld, aan de andere kant
kunnen aan vreemdelingen op grond van deze wet wel ver-
schillende rechten worden onthouden en worden aan het
opsporingsapparaat bevoegdheden verleend, die het ten
opzichte van Nederlanders niet kan uitoefenen.

a. In het kader van het toezicht ken de vrijheid van be-

weging van vreemdelingen aan wie het niet is toege-

staan voor onbepaalde tijd in Nederland te

verblijven worden beperkt (art. 18 Vw.).

Artikel 19 Vw. staat toe dat douaniers en ambtenaren
van de vreemdelingenpolitie personen van wie rede-
lijkerwijs vermoed kan worden dat zij vreemdeling
zijn, staande houden ter vaststelling van hun iden-
titeit (lid 1). De volgende leden van dit artikel
regelen dat de aldus staande gehouden persoon over-
gebracht voor verhoor (lid 2), in verzekering
gesteld (lid 3) en gefouilleerd (lid 4) kan worden.
Ingevolge artikel 20 Vw. kunnen de reis- en identi-
teitspapieren van vreemdelingen tijdelijk in
bewaring worden genomen.

b. Naast de vrijheidsbeneming op grond van artikel 19
Vw. als maatregel van toezicht kunnen vreemdelingen
ingevolge artikel 26, lid 1 Vw. in het kader van uit-
zetting in bewaring worden genomen "indien het be-
lang van de openbare rust, van de openbare orde of
van de nationale veiligheid zulks vordert".

c. De Vreemdelingenwet kent een eigen beroepsgang die
afwijkt van de normale. Zo zijn de artikelen 80 t/m
83 van de Wet op de Raad van State niet van toe-
passing op de behandeling van een beroepsschrift in-

Artikel 17 Vw. bevat de volgende administratieve

verplichtingen: Lid 1, a. het bij zich dragen en

desgevraagd vertonen van bepaalde identiteitspa-

pieren, b. het kennis geven van veranderingen van

woon- of verblijfplaats binnen Nederland en van ver-

trek naar het buitenland, c. het verstrekken van ge-

gevens welke van belang kunnen zijn voor de

toepassing van het bepaalde bij en krachtens deze

wet, d. het verlenen van medewerking aan het vast-

leggen van gegevens met het oog op identificatie;

lid 2, aanmelding binnen een bepaalde tijd na

binnenkomst in Nederland en/of periodieke aanmelding

als verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd niet

is toegestaan.
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gediend op grond van de Vreemdelingenwet (art. 34,
lid 3) en staat beroep op grond van de Wet Arob tegen
geheel of ten dele afgewezen herzieningsverzoeken
alleen open voor de vreemdeling die op de dag waarop
de beslissing werd genomen sedert een jaar hoofdver-
blijf in Nederland had (art. 34, lid 1 onder b)14.

d. Personen die aanspraak menen te kunnen maken op de
Nederlandse nationaliteit, hebben de mogelijkheid
tot beklag wanneer zij huns inziens ten onrechte als
niet-Nederlander worden behandeld (art. 43 Vw.)'5.
Voor vreemdelingen bestaat thans geen specifieke
procedure ter vaststelling van hun identiteit.

Onderscheid tussen vreemdelingen onderling is neergelegd
in artikel 16, lid 2. Daarin is bepaald dat het bedrag
dat geheven wordt terzake van een vergunning tot ver-
blijf of tot vestiging op basis van reciprociteit afhan-
kelijk is gesteld van het bedrag dat het land waarvan de
vreemdeling de nationaliteit heeft daarvoor in rekening
brengt. Overigens is in de MvA bij dit artikel bepaald
dat het voorshands niet in de bedoeling ligt van deze be-
voegdheid gebruik te maken.

4.4.2 Het Vreemdelingenbesluit (Vb.)
De Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid om be-
paalde onderwerpen nader te regelen bij algemene maatre-
gel van bestuur.
De belangrijkste daarvan is het Vreemdelingenbesluit.
Het Vreemdelingenbesluit is verdeeld in zeven hoofd-
stukken:

I. De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (artt. 2
t/m 18),

II. Grensbewaking (artt. 19 t/m 40),
III. Toelating (artt. 41 t/m 53),
IV. Toezicht (artt. 54 t/m 78),
V. Uitzetting en bewaring (artt. 79 t/m 90),

ia. Bij de Tweede Kamer is thans een wetsontwerp aanhan-

gig ter wijziging van het systeem van rechtsbe-

scherming en rechtsbijstand voor vreemdelingen. Zie

TK-zitting 1981-1982, nr. 13974. Als dit ontwerp

tot wet wordt, zal de Arob-rechtsgang ook onverkort

van toepassing zijn op beschikkingen genomen krach-

tens de Vreemdelingenwet.

1 s . Art. 43 Vw zal komen te vervallen wanneer het Ontwerp
van een de nieuwe Wet op het Nederlanderschap van
kracht wordt. In de nieuwe Wet is een soortgelijke
vaststellingsprocedure voor een ieder geregeld. Zie
onder 4.2.2.
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VI. Afwijkingen van de wet ten gunste van
vreemdelingen, krachtens internationale ver-
plichtingen:
afdeling A: Benelux en EEG (artt. 91 t/m 102),
afdeling B: Europees Vestigingsverdrag (art. 103),
afdeling C: Verdragsvluchtelingen en staatlozen
(artt. 104 t/m 106),

VII. Algemene overgangs- en slotbepalingen (artt. 107
t/m 111).

Onderscheid naar nationaliteit doet zich met name voor

in hoofdstuk VI, waar voor de onder A, B en C vermelde

categorieen speciale regelingen gelden.

Ad A: Wie als "begunstigde EEG-onderdaan" wordt be-
schouwd staat omschreven in art. 91 Vb. In het algemeen
zijn dat onderdanen van een Lid-Staat van de Europese
Economische Gemeenschap en hun familie-leden, die hier
te lande verblijf houden.

Ad B: Wie onder het Europees Vestigingsverdrag vallen,
is aangegeven in art. 103, lid 1 Vb. Daarin staat om-
schreven dat dit artikel van toepassing is op
vreemdelingen, niet zijnde begunstigde EEG-onderdanen
als bedoeld in art. 91, die onderdaan zijn van een land
dat partij is bij het op 13 december 1955 te Parijs ge-
sloten Europees Vestigingsverdrag, met Protocol (Trb.
1957, 20) en die langer dan twee jaren legaal in Neder-
land wonen.

Ad C: Wie verdragsvluchteling of staatloze is, staat om-
schreven in de betreffende verdragen (zie de bijlage bij
deel I, onder 1.4.4).

Voor het overige wordt nog onderscheid gemaakt naar na-
tionaliteit in art. 23, lid 3 Vb. (inzake werkzoekende
EEG-onderdanen) en in de artt. 25; 47, lid 1 en 2; en
50, lid 1 die regels geven welke (mede) van toepassing
zijn op Nederlanders.

4.4,3 Het Voorschrift Vreemdelingen (V.V.)
Het Voorschrift Vreemdelingen is een ministeriele be-
schikking ter nadere uitwerking van de Vreemdelingenwet
en het Vreemdelingenbesluit. Het bevat hoofdstukken over
de grensbewaking, alsmede over de toelating en de uit-
zetting van, en het toezicht op vreemdelingen.

Het Voorschrift Vreemdelingen werkt het onderscheid tus-
sen vreemdelingen onderling nader uit, door in een aan-
tal bepalingen voorschriften te geven voor enige met
name genoemde landen, dan wel voor hun onderdanen. Deze
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onderscheid makende bepalingen zijn naar de volgende
categorieen te rangschikken:

a. Belgen en Luxemburgers (art. 10, lid 2, onder a;
art. 35; art. 36 en art. 37, bijlage 3b, onder B, C
en D),

b. EEG-onderdanen (art. 19, lid 2, onder a; art. 20,
lid 3; art. 22, lid 2, onder a; art. 31, lid 1 t/m
5 ; art. 34; art. 47, l i d 2, onder a en c, en art.
48, lid 1, onder a en d),

c. het zogenoemde kleine grensverkeer (art. 4 en bijla-
ge 3b, onder E en F),

d. onderdanen van een aantal met name genoemde. landen
(art. 10, lid 2, onder b; art. 17, lid 3, onder a;
art. 19, lid 2, onder e; bijlage 3b, onder B, C, I
en J),

e. vluchtelingen die rechtmatig verblijven op het
grondgebied van een aantal met name genoemde landen
(bijlage 3b, onder H),

f. houders van documenten afgegeven door internatio-
nale organisaties (bijlage 3b, onder G).

4.4.4 De Vreemdelingencirculaire (Vc,)
De Vreemdelingencirculaire bevat een groot aantal in-

terne richtlijnen ten behoeve van de justitiele instan-

ties die met de uitvoering van de Vreemdelingenwet c.a.

zijn belast. Regelmatig verschijnen er wijzigingen en

aanvullingen op, waardoor deze circulaire voor de dage-

lijkse uitvoeringspraktijk van zeer veel belang is16.

Het justitiele beleid, zoals dit gevoerd wordt binnen de

kaders van de wet en het besluit, is met name in deze

circulaire neergelegd. Deze is daarmee te beschouwen als

een vorm van pseudo-wetgeving.

De afzonderlijke circulaires worden niet gepubliceerd.

Wel liggen zij voor iedereen ter inzage, onder andere bij

de griffies van rechtbanken en kantongerechten. Sinds 1

maart 1982 wordt van elke wijziging de globale inhoud be-

kend gemaakt in de Staatscourant. Op de inhoud van deze

circulaires wordt in dit rapport niet verder ingegaan,

omdat zij in hierarchie nog onder de ministeriele be-

sluiten en beschikkingen komen en daarmee niet tot ons

onderzoekterrein behoren.

ie. Een volledig herschreven versie van de
Vreemdelingencirculaire zal op 1 febr. 1983 van
kracht worden.
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4.5 De Wet Arbeid buitenlandse werknemers
Wet van 9 nov. 1978 (Stb. 737).

De Wet Arbeid buitenlandse werknemers (WABW) die op 1
nov. 1979 in werking is getreden, vervangt de Wet Ar-
beidsvergunning vreemdelingen en stelt nieuwe regelen
met betrekking tot het doen verrichten van arbeid door
buitenlandse werknemers.

Drie argumenten lagen aan de invoering van deze wet ten

grondslag:

a. beperking van de toestroming van nieuwe buiten-
landse werknemers,

b. bestrijding van illegale tewerkstelling,
c. stimulering van structurele voorzieningen in be-

drijven en bedrijfstakken, gericht op beperking van
de behoefte aan nieuwe buitenlandse werknemers17.

Ingevolge de WABW is het een werkgever verboden om een
vreemdeling arbeid te doen verrichten, zonder een door
de Minister van Sociale Zaken verleende tewerkstellings-
vergunning (art. 4 WABW).
Niet alleen impliceert deze wet een onderscheid in be-
handeling tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, maar
ook is binnen de laatste categorie op grond van de uit-
zonderingsbepalingen betreffende de toepasselijkheid van
de WABW sprake van onderscheid tussen niet-Nederlanders
onderling. Wat betreft dit laatste onderscheid kunnen
in de WABW bepalingen betreffende twee hoofdcriteria on-
derscheiden worden:

I. op welke buitenlandse werknemers is de WABW van toe-

passing,

II. voor welke buitenlandse werknemers geldt een impera-

tieve of een facultatieve weigeringsgrond be-

treffende de aanvraag van een tewerkstellingsvergun-

ning.

Aan de hand van de tekst van de WABW volgt nu een be-
spreking van deze verschillen.

ad I) Niet onder de werking van de WABW vallen:

• vreemdelingen die op grond van art. 10 Vw. voor onbe-
paalde tijd in Nederland mogen verblijven (art. 2,
lid 1, sub a WABW),

17. Zie het verslag van een mondeling en schriftelijk
overleg betreffende de uitvoering van de WABW, dd.
21 augustus 1981 (TK zitting 1981, 17022, nr. 1).
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• vreemdelingen die op grond van een internationale
overeenkomst buiten de WABW vallen (art. 2, lid 1,
sub b WABW) l e,

• vreemdelingen die behoren tot een bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen categorie (art. 2, lid
1, sub c WABW)19,

• houders van een door de Minister van Sociale Zaken
afgegeven verklaring, mits de houder rechtmatig in
Nederland verblijft (art. 3, lid 1 WABW).

Een verklaring, zoals in artikel 3, lid 1, WABW vermeld

wordt op aanvraag afgegeven:

1. aan een vreemdeling die in Nederland gedurende een
ononderbroken tijdvak van drie jaar rechtmatig een
op het verwerven van inkomen gerichte activiteit
heeft uitgeoefend, mits hij nadien zijn hoofdver-
blijf niet buiten Nederland heeft gevestigd (art. 3,
lid 2, onder a WABW),

2. aan degene die gehuwd is met een persoon als bedoeld
onder a, alsmede aan diens minderjarige kinderen,
mits deze feitelijk tot het gezin behoren (art. 3,
lid 2, onder b WABW).

De vergunningenplicht geldt in beginsel slechts wanneer
krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. Op
vreemdelingen die krachtens aanstelling bij de overheid
werkzaam zijn (bv. als onderwijzer bij een openbare
school), is de WABW niet van toepassing.

ad II) Weigeringseronden
De verlening van de tewerkstellingsvergunning zal (impe-

ie. Zie de bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken

van 24 februari 1981 (Stcrt. 43), aangevuld bij de

bekendmaking van 9 november 1981 (Stcrt. 226). De be-

langrijkste groep vreemdelingen die op grond van een

internationale regeling buiten de WABW vallen zijn

de begunstigde EEG-cnderdanen (EEG-verordening

1612/68).

io. Zie het Besluit vnn 25 oktober 1979 (Stcrt. 547),
volgens hetwelk c!c^ze categorie onder meer bestaat
uit enkele groepen vreemdelingen die slechts
tijdelijk in Nederland werken, zoals militairen,
gastdocenten op tijdelijke basis, sportlieden e.d.
Volgens de Nota van Toelichting vallen religieuzen
evenmin onder de werking van de WABW.
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ratief) op verschillende in de WABW omschreven gronden
worden geweigerd, namelijk

• als de vreemdeling verblijf is geweigerd (art. 7, lid
1, sub b WABW; deze imperatieve weigeringsgrond
geldt evenwel niet als de vreemdeling in afwachting
van de beslissing op een door hem op grond van de
Vreemdelingenwet ingesteld beroep'niet wordt uitge-
zet (art. 7, lid 4 WABW),

• als de werkgever daardoor de vergunningenlimiet van
de betrokken onderneming overschrijdt (art. 7, lid
1, sub a WABW).

De tewerkstellingsvergunning kan (facultatief) worden

geweigerd:

• als voor het verrichten van de betreffende arbeid
aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is, of rede-
lijkerwijs te verwachten is (art. 8, lid 1 WABW),

• als de aanvraag een vreemdeling betreft die niet eer-
der rechtmatig. in Nederland in een onderneming ar-
beid heeft verricht, dan wel een vreemdeling die na
het verrichten van die arbeid zijn hoofdverblijf
buiten Nederland heeft gevestigd (art. 8, lid 2 WABW)
en wel op een van de volgende gronden:

1. indien de vreemdeling geen onderdaan is van een
land waarmee Nederland een wervingsovereenkomst
heeft gesloten, en in zo'n land nog voldoende
aanbod aanwezig is (art. 8, lid 2, onder a WABW),

2. indien de vreemdeling onderdaan is van een land,
waarmee Nederland een wervingsovereenkomst heeft
gesloten, doch hij niet met toepassing van die
overeenkomst is geworven (art. 8, lid 2, onder b
WABW),

3. indien de vreemdeling niet valt binnen de leef-
tijdsgrenzen die door de Minister van Sociale
Zaken zijn vastgesteld, te weten 18 t/m 35 jaar
voor ongeschoold werk en 18 t/m 45 jaar voor ge-
schoold werk (art. 8, lid 2, sub c WABW j° Be-
sluit van 1 juni 1979, Stcrt. 113),

4. indien geen passende huisvesting aanwezig is
(art. 8, lid 2, sub d WABW).

De eerste drie weigeringsgronden van art. 8, lid 2 WABW
gelden niet voor echtgenoten en tot het gezin behorende
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kinderen van legaal aanwezige vreemdelingen (art. 8, lid
3 WABW).

Surinamers die rechten ontlenen aan het Surinaams/Neder-
lands Vestigingsverdrag van 1975 kan de aan te vragen
tewerkstellingsvergunning op geen enkele grond worden
geweigerd (art. 3, lid 1).

In de Staatscourant van 17 maart 1981 (nr. 52) is een

circulaire van de Minister van Sociale Zaken gepubli-

ceerd over de toepassing van de Wet Arbeid buitenlandse

werknemers op onderdanen van de Republiek Suriname na af-

loop van het Vestigingsverdrag van 1975.

De circulaire beperkt de categorie die rechten ontleent
aan dit verdrag. . Alleen die personen kunnen een
tewerkstellingsvergunning krijgen, ongeacht de wei-
geringsgronden van art. 8 WABW, die voor 25 februari 1981
een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid
hadden verkregen.
De weigeringsgronden van art. 8 WABW worden bovendien ook
buiten werking gesteld voor Surinamers die voor 25 novem-
ber 1980 in Nederland verbleven en zowel een aanvraag
voor een vergunning tot verblijf als een tewerkstel-
lingsvergunning hebben ingediend v66r 25 februari 1981.
Zonodi g kan art. 7 , l i d 2 WABW worden toegepast.
Voor onderdanen van Suriname die geen rechten hebben ver-
kregen op grond van de verdragen geldt het gewone beleid.
Voor die verkregen rechten is ook het Protocol bij het
Migratieverdrag Nederland-Suriname van belang. Zie Trb.
1981, nr. 35.

Wat betreft het onderscheid dat zich voordoet in de be-
sluiten en beschikkingen die op grond van de WABW tot
stand zijn gekomen, noemen wij art. 1, aanhef en sub ,j
van de Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van
1 juli 1979 (Stcrt. 113).
Daarin is bepaald dat bij een aanvraag tot vaststelling
ofwel herziening van een vergunningenlimiet indicaties
met betrekking tot het ziekteverzuim en verloop moeten
worden verstrekt, zowel ten aanzien van het gehele perso-
neel als afzonderlijk voor de werknemers van andere dan
Nederlandse nationaliteit.
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BIJLAGE 1

Een aantal internationale regelingen en hun vindplaatsen

1.1 Teksten
Alle verdragen en een groot aantal andere internationale
regelingen worden gepubliceerd in het Tractatenblad
(Trb.). Verordeningen van de Europese Gemeenschappen
worden gepubliceerd in het Publicatieblad (Pb.) van de
EG.
Verder zijn teksten van internationale regelingen onder

andere opgenomen in de delen 86 (Vreemdelingenwet) en 108

(Arbeidsbemiddelingswet 1930) van de Editie Schuurman &

Jordens, Nederlandse Staatswetten. Een groot aantal in-

ternationale regelingen inzake de rechten van de mens is

gepubliceerd in deel 3 van de serie 'Rechten van de Mens'

van Ars Aequi Libri. De internationale regelingen die

van toepassing zijn op Surinamers zijn onder andere opge-

nomen in H.A. Ali, Toelating en verblijf van Surinamers

in Nederland.

1.2 inhoudelijke besprekingen
Voor een inhoudelijke bespreking van een groot aantal in-
ternationale regelingen kunnen met name de dissertatie
van A.H.J. Swart, De toelating en uitzetting van
vreemdelingen, en de Gids Vreemdelingenrecht van J.W.
Rekers geraadpleegd worden. Voor internationale overeen-
komsten, gesloten in het kader van de Raad van Europa zie
'The legal status of aliens, clausus in Council of Europa
instruments relating to the right of aliens', van A.H.J.
Swart.
Een overzicht van de meest relevante internationale re-
gelingen voor in Nederland verblijvende niet-Nederlan-
ders is door C.A. Groenendijk samengesteld ten behoeve
van de postacademische cursus 'Vreemdelingenrecht'. Dit
overzicht is niet officieel gepubliceerd.
Voor de rechtspositie van Surinamers vindt u goede infor-
matie in de publicatie van H.A. Ali, Toelating en ver-
blijf van Surinamers in Nederland.
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Inzake de internationale aspecten betreffende de sociale
zekerheid kunt u gebruik maken van het artikel van F.M.
Noordam, 'Vreemdeling en sociaal recht' en de bundel Eu-
ropees Sociaal verzekeringsrecht van G.A.A.M. Boot e•.a.
Inzake de IAO-verdragen en -aanbevelingen is de
IAO-publicatie 'De invloed van internationale arbeids-
verdragen en_ -aanbevelingen van de Internationale
Arbeidsorganisatie' een goede ingang.
Over de toepasbaarheid van bepalingen van internationaal
recht is eveneens informatie te vinden in de noten bij de
uitspraken die zijn opgenomen in de bundels Rechtspraak
Vreemdelingenrecht.
Voor het justitiele beleid inzake het internationale
recht en de positie van in Nederland verblijvende
vreemdelingen verwijzen wij naar de Notitie
Vreemdelingenbeleid en naar deel G van de
Vreemdelingencirculaire.
Uitgebreide informatie over het vluchtelingenrecht geeft
het boek van J.A.Hoeksma, 'Tussen vrees en vervolging,
een inleiding in het vluchtelingenrecht'.

1.3 Bilaterale regelingen

1.3,1 Wervingsverdragen met bijbehorende sociale zekerheids-
verdragen en administratieve accoorden'.

• Italie
werving

soc. zekerheid

6 aug. 1960 Trb.-1960, 117;
211; 1970, 141;
100

zie EEG-verordening 1408/71
(Pb. L 149)

1965,
1971,

adm. acoord en 574/72 (Pb. L 74/1)

• Spanje
werving 8 april 1961 Trb. 1961, 59
soc. zekerheid 5 febr. 1974 Trb. 1974, 80

en 210
adm. accoord 5 febr. 1974 Trb. 1974, 80

en 210

i. In de wervingsverdragen is de aanwerving en

tewerkstelling van buitenlandse werknemers in Neder-

land vastgelegd. De verdragen inzake sociale ze-

kerheid regelen de betrekkingen tussen het

wervingsland en Nederland op het gebied van de sociale

zekerheid. In de administratieve'eccoorden is neerge-

legd hoe de bijbehorende sociale zekerheidsverdragen

toegepast moeten worden.
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• Portugal
werving 22 nov. 1963 Trb. 1964, 16
soc. zekerheid 19 juli 1979 Trb. 1979, 164

en 172;
1980, 203

adm. accoord 9 mei 1980 Trb. 1980, 97
en 204

• Turkije
werving 19 aug. 1964 Trb. 1964, 142
soc. zekerheid 5 april 1966 Trb. 1966, 155;

1968, 22;
1980, 1642

adm. accoord 14 juni 1967 Trb. 1968, 23

• Griekenland
werving 13 sept. 1966 Trb. 1967, 24;

1970, 115
soc. zekerheid Zie EEG-verordeningen 1408/71

(Pb. L 149)
adm. accoord en 574/72 (Pb. L 74/1)

• Marokko
werving 14 mei 1.969 Trb. 1969, 87
soc. zekerheid 14 febr. 1972 Trb. 1972, 34;

1973, 129
adm. accoord 3 nov. 1972 Trb. 1973, 130;

1977, 87;
1981, 151

• Joegoslavie
werving 9 maart 1970 Trb. 1970, 50

en 92
soc. zekerheid 11 mei 1977 Trb. 1977, 156;

1979, 32
adm. accoord 16 mei 1977 Trb. 1977, 157

1978, 52;
1979, 33

• Tunesie
werving 8 maart 1971 Trb. 1971, 82
soc. zekerheid 22 sept. 1978 Trb. 1979, 18

en 182
adm. accoord 25 april 1979 Trb. 1979, 102

en 183

• Kaap Verdict
werving --- ---

soc. zekerheid 18 nov. 1981 Trb. 1982, 203
adm. akkoord 18' nov. 1981 Trb. 1982, 214

2. De wijziging van 4 sept. 1980 (Trb. 164) is nog
niet in werking getreden.
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1.3.2 Verdragen en andere overeenkomsten met de republiek
Suriname

• De toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten
Trb. 1975, 132).

• De overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging
van wederzijdse onderdanen (Vestigingsovereenkomst
1975), (Trb. 1975, 133; 1977, 38).

• De overeenkomst tussen de republiek Suriname en het
Koninkrijk der Nederlanden inzake de binnenkomst en
het verblijf van wederzijdse onderdanen, met
bijlagen (Migratieverdrag), (Trb. 1981, 35).

• Het Protocol tussen de republiek Suriname en het
Koninkrijk der Nederlanden inzake verkregen-rechten
(23 januari 1981, Trb. 1981, 35).

1.4 Multilaterale regelingen

1.4.1 Benelux

• Het verdrag tot instelling van de Benelux Econo-
mische Unie (3 febr. 1958 Trb. 1958, 18, 1960, 124;
1981, 199).

• Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de ar-
tikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van
de Benelux Economische Unie (19 sept. 1960; Trb.
1960, 135; 1963, 164).

• Overeenkomst inzake de verlegging van de personen-
controle naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied
(11 april 1960;-Trb. 1960, 40 en 102; 1971, 107;
1978, 171).

• Benelux Arbeidsverdrag (7 juni 1956; Trb. 1956, 98;
1961, 5).

1.4.2 E.E.G.
• Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

Gemeenschap (25 maart 1957; Trb. 1957, 91; 1982, 13).
• Verordeningen van de Raad van Ministers met name

s. Nog niet in werking getreden.
°. Nog niet in werking getreden.
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1612/68 (Pb. 1968, L 257) en 1408/71 (Pb. 1971,
L 149).

• Toetredingsakte Griekenland-EEG (Trb. 1969, 167;
1981, 34), met overgangsregeling (Stcrt. 1981, 43).

• Resolutie van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende een aktie-programma ten
behoeve van migrerende werknemers en hun gezinsleden
(9 febr. 1976; Pb. C. 34/2).

• Associatieverdrag EEG-Turkije (12 sept. 1963; Trb.
1963, 184-186; 1964, 171) met Aanvullend Protocol
1970 (Trb. 1971, 70; 1973, 30) en de Besluiten no.
2/76 en no. 1/80 van de Associatieraad
(niet gepubliceerd).

1.4,3 Raad van Europa
• Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van

de mens en de fundamentele vrijheden (4 nov. 1950;
Trb. 1951, 154; 1981, 13).

• Europees Verdrag betreffende sociale en medische
bijstand (11 dec. 1953; Trb. 1954, 200; 1978, 179).

• Europees Vestigingsverdrag (13 dec. 1955; Trb. 1957,
20; 1973, 169).

• Europees Sociaal Handvest (18 okt. 1961; Trb. 1962,
3; 1963, 90; 1980, 65).

• Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migre-
rende werknemers (24 nov. 1977; Trb. 1978, 70)s.

• Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (14 dec.
1972; Trb. 1976, 54 en 158; 1977, 35).

• Resoluties van het Comite van Ministers'
onder andere
- (69) 8 van 07.03.1969 inzake huisvesting van mi-

grerende werknemers,
- (70) 35 van 27.11.1970 inzake onderwijs aan kin-

deren van migrerende werknemers,
- (74) 15 van 29.05.1974 inzake gelijke behandeling

van migrerende werknemers en eigen onderdanen,
- (76) 3 van 21.01.1976 inzake juridische en admini-

stratieve aspecten van criminaliteit onder
buitenlandse werknemers,

5. Nog niet geratificeerd: ratificatie-procedure is
aanhangig, zie wetsontwerpen 16108 en 16075 (R. 1142).

6. De teksten van deze resoluties zijn niet in Neder-
land verkrijgbaar noch gepubliceerd. Ze liggen wel ter
inzage op het Vredespaleis, Carnegieplein 2, 's-Graven-
hage en zijn te bestellen bij de Raad van Europa,
Palais de l'Europe, Directorate of press and
information, Postbus 431 R 6, 67006 Straatsburg
Cedex, Frankrijk.
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- (76) 25 van 13.04.1976 inzake het model-arbeids-
contract voor migrerende werknemers,

- (78) 4 van 02.02.1978 inzake de repercussies van de
economische crisis voor migrerende werknemers,

- (78) 33 van 08.06.1978 inzake gezinshereniging,
- (78) 44 van 26.10.1978 inzake illegale immigratie

en tewerkstelling.

1.4.4 Verenigde Naties
• Universele Verklaring van de rechten van de

mens (1,0 dec. 1948; Trb. 1969, 99).
• Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in

het onderwijs (15 dec. 1960, Trb. 1964, 69; 1972,
134).

• Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van
alle vormen van rassendiscriminatie (7 maart 1966;
Trb. 1966, 237; 1967, 48; 1972, 38).

• Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (19 dec.. 1966; Trb. 1969, 99;
1970, 42; 1975, 60; 1978, 1977; 1979, 65).

• Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten (19 dec. 1966; Trb. 1969, 100;
1975, 61; 1978, 178).

• Verdrag betreffende de status van vluchtelingen
28 juli 1951); Trb. 1951. 131; 1954, 88; 1979, 90),
met Protocol (New York 31 januari 1967, Trb. 1967,
76, 1968, 183, 1971, 149 en 1979, 91).

• Verdrag betreffende de status van staatlozen
(28 sept. 1954; Trb. 1955, 42; 1957, 22; 1979, 92).

• Proclamatie van Teheran (13 mei 1968; Trb. 1970,
52).

1.4.5 Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
• Verdrag nr. 19 betreffende gelijkheid van behan-

deling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen
voor de ongevallenverzekering (1925'; Stb. 1927,
333).

• Verdrag nr. 44 ter verzekering van uitkeringen of
bijstand aan onvrijwillig werklozen (1934; Trb.
1965, 88; 1966, 122).

• Verdrag nr. 48 betreffende behoud van pensioen-
rechten van migranten 1935 (Stb. 1939, 17; Trb.
1957, 168; 1980, 115).'

• Aanbeveling nr. 86 inzake migrerende arbeiders
(1949; Bijlage Hand. II, 1950/51, 2053, nr. 3
blz. 25).

• Verdrag nr. 97 inzake migrerende arbeiders (1949;
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Trb. 1951, 34; 1969, 194).
• Verdrag nr. 111 inzake discriminatie bij arbeid

(1958; Trb. 1962, 41; 1972, 70; 1973, 48).
Verdrag nr. 118 inzake gelijkheid van behandeling
van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrek-
king tot sociale zekerheid (1962; Trb. 1962, 122;
1964, 23 en 128; 1965, 214; 1969, 199; 1977, 43).

• Verdrag nr. 143 inzake migrerende werknemers
(1975; Trb. 1976, 141)l.

• Aanbeveling nr. 151 betreffende migrerende werk-
nemers (1975; Trb. 1976, 141).

7. Nog niet door Nederland geratificeerd.
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Verklaring van de gebruikte kantlijn-afkortingen

De verschillende vormen van onderscheid die in de wet- en
regelgeving voorkomen, zijn door middel van een
letter-code' aangegeven. Waar het positief onderscheid
makende of gelijkheidsbevorderende bepalingen betrof, is
deze code bovendien omcirkeld, bv.ON .

N = Nationaliteit
P = Plaats, woonplaats, inwonerschap, ingezetenschap
C = Cultuur
1 = levensbeschouwing
T=Taal
R=Ras
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KABINET VOOR NEDERLANDS - ANTILLIAANSE ZAKEN

N

N

P

P

P

P

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden1.
Wet van 28 okt. 1958 (Stb. 503), tot aanvaarding van een
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Art.3. 1. Onverminderd hetgeen elders in het Statuut
is bepaald, zijn aangelegenheden van het Koninkrijk:

c. het Nederlanderschap;
f. het toezicht op de algemene regelen betreffende de

toelating en uitzetting van Nederlanders;
g. het stellen van algemene voorwaarden voor toelating

en uitzetting van vreemdelingen2;

Art.B. 1. De Gevolmachtigde Ministers handelen na-
mens de Regeringen van hun land, die hen benoemen en ont-
slaan.
Zij moeten de staat van Nederlander bezitten.

Art.11. 5. Voorstellen tot naturalisatie worden
geacht Suriname en de Nederlandse Antillen slechts te
raken, indien het personen betreft, die woonachtig zijn
in het betrokken land.

Art.14. 4. Naturalisatie van personen, die woonach-
tig zijn in Suriname of de Nederlandse Antillen, ge-
schiedt bij of krachtens de Rijkswet.

Art.31. 1. Personen, die woonachtig zijn in Suriname
en de Nederlandse Antillen, kunnen niet dan bij lands-
verordening tot dienst in de krijgsmacht dan wel tot
burgerdienstplicht worden verplicht.

Art.32. In de strijdkrachten voor de verdediging van
Suriname onderscheidenlijk van de Nederlandse Antillen,

1. Ten aanzien van Suriname is de rechtsorde, neergelegd
in het Statuut, beeindigd met ingang van 25 november
1975 (zie art. 62 Statuut).

2. Volgens Swart (diss. pg. 39) is van deze bevoegdheid
nooit gebruik gemaakt.
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zullen zoveel mogelijk personen, die in deze landen

woonachtig zijn, worden opgenomen.

N

N P

N

Art.37. 2. Als aangelegenheden, bedoeld in dit arti-
kel, worden onder meer beschouwd:

e. de beroeps- en bedrijfsuitoefening van Nederlanders
in de landen;

Art.46. De vertegenwoordigende lichamen worden ge-
kozén door de ingezetenen van het betrokken land, tevens
Nederlanders, (...).
Iedere Nederlander is verkiesbaar, met dien verstande,
dat de landen de eis van ingezetenschap en een leeftijds-
grens kunnen stellen.

Art.60. Waar in dit Statuut gesproken wordt van Ne-
derlanderschap, is daaronder begrepen Nederlands
onderdaanschap3.

3 De Wet van 10 febr. 1910 (Stb. 55) betreffende het Ne-
derlands onderdaanschap is ingetrokken bij de Rijks-
wet van 14 sept. 1962 (Stb. 358). De overige
artikelen waarin nog gesproken wordt van Nederlands
onderdaanschap zijn niet in de inventarisatie opgeno-
men.
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

N P

N

WETTEN

Sanctiewet 1977. Wet van 15 febr. 1980 (Stb. 93), tot
het treffen van sancties tegen bepaalde staten of ge-
bieden.

Art.4. De in artikel 2 bedoelde regels kunnen tevens
de toelating en het verblijf van vreemdelingen
betreffen, in die zin dat bij een sanctiebesluit kan
worden bepaald dat:

10. in afwijking in zoverre en van de artikelen 6 en 8
van de Vreemdelingenwet de toegang en het verblijf kun-
nen worden geweigerd aan vreemdelingen die

a. onderdaan zijn van een bij het sanctiebesluit aan

te wijzen staat,

b. gevestigd zijn in een bij het sanctiebesluit aan te
wijzen buiten het Koninkrijk gelegen gebied of

c. in het bezit zijn van documenten voor grensover-

schrijding afgegeven door bij het sanctiebesluit aan te

wijzen instanties';

20. Onze Ministers vergunningen tot verblijf en tot
vestiging van vreemdelingen die behoren tot een van de
onder 10. bedoelde categorieen, kunnen intrekken. In-
trekking van een vergunning tot verblijf, onderschei-
denlijk vestiging, wordt geacht te zijn geschied
krachtens artikel 12, onderscheidenlijk artikel 14 van
de Vreemdelingenwet.

Art.13. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op
de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt
aan een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit.

'. Bij het Besluit van 16 mei 1980 (Stb. 251), wordt de
Minister van Justitie aangewezen als de Minister be-
doeld in dit artikel onder c, voorzover de uitoe-
fening van de in deze wet omschreven bevoegdheden
betrekking heeft op de toelating en het verblijf van
vreemdelingen.
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Reglement van de buitenlandse dienste. Besluit van 13
okt. 1951 (Stb. 449), 11. gew. bij besluit van 23 dec.
1980 (Stb. 694).

Art.l. 1. Tot de taak van de buitenlandse dienst be-
hoort:

c. buiten deszelfs grondgebied de belangen van het
Koninkrijk en van Onze onderdanen te behartigen en te be-
schermen;

d. inlichtingen omtrent het buitenland te verzamelen
en te verstrekken, welke voor Onze Regering en voor Onze
onderdanen van belang kunnen zijn;

Art.20. 4. Het hoofd van een diplomatieke post heeft
het algemeen toezicht op de Nederlandse ambtenaren en
regeringsinstellingen, die zich duurzaam of tijdelijk in
zijn ambtsgebied bevinden. (...).

Art.22. 1. Personen, die de Nederlandse nationali-
teit bezitten, kunnen met voorafgaande machtiging van
Onze Minister van.Buitenlandse Zaken door de hoofden van
Onze vaste diplomatieke zendingen of van de vertegen-
woordigingen van het Koninkrijk bij internationale orga-
nisaties aan hun zending of vertegenwoordiging worden
verbonden in een honoraire hoedanigheid, bij hun aan-
stelling te bepalen.

Art.24 Personen, die de Nederlandse nationaliteit
bezitten, kunnen door Onze Minister van Buitenlandse Za-
ken of door het hoofd van een post met een
koeriersopdracht worden belast.

Art.26. 6. Indien het belang van de dienst zulks
eist, kunnen tot ambtenaar van de buitenlandse dienst
der eerste, tweede, derde, vierde of vijfde klasse bij
uitzondering ook worden benoemd personen, in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit, die niet de lagere
rangen hebben doorlopen.

e. Het huidige Reglement zal te zijner tijd worden ver-
vangen door een nieuw Reglement dienst buitenlandse
zaken, waarvan reeds een concept bestaat. Evenals in
het huidige reglement komen in het concept-reglement
bepalingen voor die onderscheid maken naar nationali-
teit, en wel in de artt. 105, lid 3; 503, sub a; 1801,
lid 3; 1804, lid 2; 1805 aanhef (tevens naar taal);
1903, onder a; 1907, lid 2; en 2001.

72



N

N

N

N

T

Art.27. Benoembaar tot aspirant-ambtenaar van de
buitenlandse dienst zijn degenen, die

le. in het bezit zijn van de Nederlandse
nationaliteit;

Art.28. 1. Zij, die in aanmerking wensen te komen om
als aspirant-ambtenaar in de buitenlandse dienst te
worden opgenomen, dienen zich bij verzoekschrift te
wenden tot Onze Minister van Buitenlandse Zaken.

2. Bij dit verzoekschrift moeten worden overgelegd:
le. een bewijsstuk, waaruit blijkt, dat de verzoeker

de Nederlandse nationaliteit bezit;

Art.32. 3. De commissie neemt het examen

schriftelijk en mondeling af, waarbij moet worden blijk

gegeven van:

I. vaardigheid om schriftelijk in goed Nederlands een
zakelijke uiteenzetting of beschrijving te geven;

II. vaardigheid om zich op goede wijze schriftelijk en
mondeling van de Franse en de Engelse taal te bedienen,
alsmede behoorlijke bekendheid met de Duitse taal, de
Spaanse of de Russische taal;

Art.55. 1. Indien het belang van de dienst vordert,
dat een persoon van Nederlandse nationaliteit, die niet
tot de buitenlandse dienst behoort, als hoofd van een be-
paalde post wordt aangewezen, is Onze Minister van Bui-
tenlandse Zaken, na door ons verleende machtiging,
bevoegd de betrokkene, voor zolang als aan zijn diensten
behoefte bestaat, als ambtenaar van de buitenlandse
dienst der eerste of tweede klasse op arbeidsovereen-
komst naar burgerlijk recht in dienst te nemen.

Art.56. 1. Indien zulks in het belang van de dienst
nodig wordt geacht, kunnen door Ons of door Onze Minister
van Buitenlandse. Zaken personen in het bezit van de Ne-
derlandse nationaliteit, die door speciale kennis of er-
varing bijzondere geschiktheid bezitten om een bepaalde
functie in de buitenlandse dienst te vervullen, worden
benoemd of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
in dienst worden genomen als ambtenaar van de buiten-
landse dienst der, derde, vierde of vijfde klasse in
bijzondere dienst.

Art.62. 1. Ter voorziening in de personeelsbehoefte
van de dienst kunnen door Onze Minister van Buitenlandse
Zaken personen, in het bezit van de Nederlandse natio-
naliteit, of indien het dienstbelang zulks vereist, per-
sonen, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten,
op bijzondere arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
in dienst worden genomen om aan een bepaalde post met
werkzaamheden van diplomatieke of consulaire aard te
worden belast.
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Art.64. Alvorens zijn betrekking te aanvaarden legt
de ambtenaar op bijzonder contract de eed of belofte af,
welke in artikel 34, lid 1 is voorgeschreven voor de
aspirant-ambtenaren van de buitenlandse dienst, met dien
verstande, dat, indien de ambtenaar op bijzonder con-
tract de Nederlandse nationaliteit niet bezit, de eerste
zin van het desbetrèffende eedsformulier voor hem ach-
terwege blijft.

Art.65. Voor een benoeming tot honorair consulair
ambtenaar genieten personen, in het bezit van de Neder-
landse nationaliteit, die een voldoend zelfstandige po-
sitie hebben en ook in ander opzicht geschikt kunnen
worden geacht om als consulair vertegenwoordiger van het
Koninkrijk op.te treden, de voorkeur boven personen, die
de Nederlandse nationaliteit niet bezitten.

Art.68. 2. Indien de honoraire consulaire ambtenaar
niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit,
blijft de eerste zin van het in het vorige lid bedoelde
eedsformulier voor hem achterwege.

Art.72. 1. Voor benoeming tot administratief ambte-
naar kunnen in aanmerking komen personen, in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit, (...).

Art.74. 5. Indien het belang van de dienst zulks
vereist, kunnen tot administratief ambtenaar in een der
rangen, vermeld in het tweede lid van artikel 71, bij
uitzondering ook worden benoemd personen in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit, die geen administra-
tief ambtenaar zijn.

Art.88. 1. Indien zulks ter tijdelijke aanvulling
van het corps administratieve ambtenaren of om andere
redenen van dienstbelang nodig wordt geacht, kunnen door
Onze Minister van Buitenlandse Zaken personen, in het
bezit van de Nederlandse nationaliteit, op arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht als administratief
ambtenaar in een der in artikel 71 genoemde rangen in
dienst worden genomen.

Art.89. 1. Ter voorziening in de behoefte aan perso-
neel voor administratieve of andere hulp aan een post
kunnen door Onze Minister van Buitenlandse Zaken of met
machtiging van deze door het hoofd van de post, personen,
in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of, indien
het dienstbelang zulks vereist, personen, die de Neder-
landse nationaliteit niet bezitten, op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst
worden genomen.

3. De plaatselijk aangenomen hulpkrachten genieten,
voor zover zij de Nederlandse nationaliteit bezitten,
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eveneens een basissalaris, overeenkomende met het sala-

ris, hetwelk zij in een gelijke of gelijkwaardige func-

tie i n Nederland zouden genieten, (...)s.

4. De beloning van de plaatselijk aangenomen hulp-
krachten, voor zover zij de Nederlandse nationaliteit
niet bezitten, wordt bepaald op basis van de
plaatselijke arbeidsvoorwaarden°.
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Art.90. 2. Indien de hulpkracht niet in het bezit is
van de Nederlandse nationaliteit blijft de eerste zin
van het in het vorige lid bedoelde eedsformulier voor hem
achterwege.

Art.92. 1. In afwijking in zoverre van het bepaalde
in artikel 89, lid 1 kunnen hulpkrachten, in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit, die aan een post werk-
zaam zijn als bode, waker, concierge of een dergelijke
functie, als zodanig in vaste dienst worden benoemd.

Art.98. 1. Anders dan op eigen verzoek of ingevolge
het bepaalde in de artikelen 37, 93, 96, 97 en 103 kan
aan een ambtenaar van de buitenlandse dienst of een admi-
nistratief ambtenaar in vaste dienst ontslag worden-ver-
leend:

a. wegens verlies van de Nederlandse nationaliteit,
voor zover het bezit daarvan als vereiste voor de benoem-
baarheid tot het beklede ambt gesteld was;

Uitkeringsregeling buitenlandse dienst 1966. Besluit
van 2 mei 1967 (Stb. 261).

Art.l. De bepalingen van de Uitkeringsregeling 1966
(Stb. 408) zijn van overeenkomstige toepassing op de
krachtens het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
(Stb. 449) op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
in dienst genomen personen, voor zover zij de Neder-
landse nationaliteit bezitten met dien verstande dat:

BESCHIKKINGEN'

Paspoortinstructie Nederland. Beschikking van de Mini s-

. In de artt. 110 t/m 113 wordt aan art. 89, lid 3 gere-
fereerd.

°. In art. 138b, lid 1 wordt aan art. 89, lid 4 gerefe-
reerd.'
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ter van Buitenlandse Zaken van 26 mei 1952 (Stcrt. 132),
11. gew. bij Beschikking van 31 dec. 1971 (Stcrt. 1972,
13).
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Deze paspoortinstructie regelt de afgifte, verlenging en
wijziging van Nederlandse paspoorten (red.).

Art.4. Ingevolge deze instructie kunnen als reisdo-
cumenten worden uitgereikt:

1. Nationale paspoorten (met blauw kaft);
2. Paspoorten voor vreemdelingen (met rose kaft);
3. Reisdocumenten voor vluchtelingen (met grijs kaft);
4. (...).

Art.22. Indien de aanvrager naast de Nederlandse na-
tionaliteit een andere nationaliteit bezit en houder is
van een paspoort of van een ander reisdocument van het
land waarvan hij tevens de nationaliteit bezit, kan hem
een Nederlands nationaal paspoort worden verstrekt, in-
dien hij met het buitenlandse document zijn reisdoel
niet kan bereiken en er dringende redenen zijn waarom hij
dat document niet kan inleveren. (...).

Art.23. (...). Indien de echtgenoot niet de Neder-
landse nationaliteit bezit, wordt zulks op bladzijde 5
vermeld. (...)s.

Art.25. laatste volzin: Kinderen die niet de Neder-

landse nationaliteit bezitten, worden niet in een natio-

naal paspoort opgenomen.

Art.40. (...).
Het (ongeldig gemaakte, red.) paspoort wordt evenwel
niet teruggegeven (...), indien de houder het Neder-
landerschap heeft verloren (...).

Art.43. (...).
Indien echter de houder van een buitenlands reisdocu-

ment het Nederlanderschap heeft verkregen, dan wel naast
zijn vreemde nationaliteit de Nederlandse bezit, kan bij
de.uitreiking van een Nederlands nationaal paspoort het
buitenlandse reisdocument worden ingehouden (...)..

Art.44. Nationale paspoorten worden slechts uitge-
reikt aan Nederlanders.
Na verkregen machtiging van de Minister van Buitenlandse
Zaken kan een nationaal paspoort worden uitgereikt aan

Zie TK, zitting 1978-1979, Aanhangsel, over het moge-
lijk discriminatoire karakter van dit voorschrift.

76



een persoon die, zonder het Nederlanderschap te
bezitten, als Nederlander behandeld dient te worden.
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Art.45. (...).
De in artikel 9 bedoelde Burgemeesters zijn slechts

bevoegd tot afgifte, verlenging en wijziging van natio-

nale paspoorten ten behoeve van Nederlanders, die in het

persoonsregister van hun gemeente zijn opgenomen.

Art.52. Paspoorten voor vreemdelingen kunnen worden
uitgereikt aan personen, die zonder of van onbekende na-
tionaliteit zijn en, met inachtneming van de terzake
geldende voorschriften, duurzaam in Nederland
verblijven.

Art.53. Paspoorten voor vreemdelingen kunnen voorts,

doch slechts na ontvangst van een gunstig advies van het

Ministerie van Justitie, worden afgegeven aan personen,

die in Nederland hun hoofdverblijf hebben en hetzij van

het land, waarvan zij onderdaan zijn, geen diplomatieke

of consulaire bijstand kunnen verkrijgen, noch een reis-

document dat hen in staat stelt het beoogde reisdoel te

bereiken, hetzij zonder of van onbekende nationaliteit

zijn.

Art.54. Reisdocumenten voor vluchtelingen kunnen
worden uitgereikt in de gevallen, bedoeld in de arti-
kelen 52 en 53 aan personen, die volgens door Nederland
bekrachtigde verdragen als vluchteling moeten worden be-
schouwd.

Art.55. Buiten de gevallen genoemd in de artikelen
52 tot en met 54 worden paspoorten voor vreemdelingen,
c.q.. reisdocumenten voor vluchtelingen, slechts uitge-
reikt na machtiging van de Minister van Buitenlandse Za-
ken.

Art.56. De Commissarissen der Koningin zijn slechts

bevoegd tot afgifte, verlenging of wijziging van pas-

poorten voor vreemdelingen, c.q. reisdocumenten voor

vluchtelingen, aan personen, die zijn opgenomen in het

persoonsregister van een der gemeenten van hun provincie

of in het Centrale Persoonsregister.

Deze bevoegdheid geldt niet indien de aanvrager in
feite in het buitenland verblijft.

Art.57. De Burgemeester, die een aanvraag tot af-

gifte van een paspoort voor vreemdelingen, c.q. een

reisdocument voor vluchtelingen, in behandeling heeft

genomen, maakt in drievoud een vragenlijst overeenkom-

stig het bij deze instructie behorende model op. (...).
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Art.58. De Burgemeester, die een aanvraag om ver-

lenging van een paspoort voor vreemdelingen, c.q. een

reisdocument voor vluchtelingen, in behandeling neemt,

of een aanvraag om afgifte van een zodanig paspoort ter

vervanging van een eerder afgegeven paspoort van de-

zelfde soort, zendt het oude paspoort aan de Commissaris

der Koningin, vergezeld van een rapport van de politie

ter plaatse, inhoudende, of in de omstandigheden van de

vreemdeling verandering is ingetreden en of bezwaar te-

gen de gevraagde handeling bestaat. (...).

Art.59. De Burgemeester, die een aanvraag om

afgifte, c.q. verlenging van een paspoort voor

vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen, in

behandeling heeft genomen ten behoeve van een persoon,

die in het Centrale Persoonsregister is opgenomen, han-

delt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 57,-

resp. 58, (...).

Art.60. De Commissaris der. Koningin, die een pas-
poort voor vreemdelingen, c.q. reisdocument voor
vluchtelingen, afgeeft of verlengt, zendt het paspoort
in de regel ter uitreiking aan de Burgemeester. (...).
Van de afgifte of verlenging van -een paspoort voor
vreemdelingen, c.q. een reisdocument voor vluchtelingen,
wordt de voorgeschreven aantekening op de persoonskaart
van de betrokkene gesteld.

Art.61. Paspoorten voor vreemdelingen, c.q. reisdo-
cumenten voor vluchtelingen worden afgegeven met een
geldigheidsduur van drie jaar, tenzij er bijzondere re-
denen bestaan om een paspoort voor kortere duur af te ge-
ven.

De verlenging van een paspoort voor vreemdelingen,

c.q. een reisdocument voor vluchtelingen geschiedt, met

dezelfde beperking als in het vorige lid, voor de duur

van drie jaar, te rekenen van de datum waarop de ver-

lenging plaatsvindt.

Art.62. Paspoorten voor vreemdelingen, c.q. reisdo-
cumenten voor vluchtelingen worden afgegeven of verlengd
voor alle landen, tenzij er bijzondere redenen zijn om de
territoriale geldigheid te beperken. (...).

Art.81. Indien er redelijke grond bestaat voor het

vermoeden dat de aanvrager zich door veelvuldig verblijf

in, of door vertrek naar het buitenland wil onttrekken

aan de wettelijk op hem rustende onderhoudsplicht jegens

zijn echtgenote (voor zover zij althans de Nederlandse

nationaliteit bezit of in Nederland woont) of jegens

minderjarigen, dan wel aan hem bij rechterlijk vonnis

opgelegde onderhoudsverplichtingen jegens zijn gewezen
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echtgenote of andere familieleden, voor zover deze al-
thans in Nederland wonen, wordt op de aanvraag afwijzend
beslist.
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Art.93. Aan personen, die niet voor de verstrekking
van een normaal Nederlands paspoort in aanmerking kunnen
komen, kunnen - volgens nader door de Minister van Bui-
tenlandse Zaken te geven, richtlijnen - laissez-passer
worden verstrekt.

Art.93b. Aan Nederlanders die zich voor korte tijd
naar het buitenland begeven en niet voornemens zijn daar
werkzaamheden te verrichten, kunnen door de Commissaris
der Koningin en de Burgemeesters identiteitskaarten
(toeristenkaarten) worden verstrekt volgens nader door
de Minister van Buitenlandse Zaken te geven richtlijnen.

Voorschriften collectieve paspoorten 1958. Beschikking
van de Minister van Buitenlandse Zaken van 24 dec. 1957
(Stcrt. 1958, 32), gew. bij beschikking van 6 febr. 1958
(Stcrt. 1972, 112).

2. Collectieve paspoorten model P 13 kunnen, met een
geldigheidsduur van twee maanden worden afgegeven ten
behoeve van Nederlanders (...).

3. Alle deelnemers aan een reis als bedoeld onder 2

moeten in het bezit zijn van een geldig Nederlands natio-

naal paspoort. In. de door de Minister van Buitenlandse

Zaken te bepalen gevallen kunnen ook vreemdelingen op

een collectief paspoort worden bijgeschreven, mits ook

zij in het bezit zijn van een geldig paspoort.

5. Collectieve paspoorten model P 11 kunnen, met een
geldigheidsduur van twee maanden, worden afgegeven ten
behoeve van Nederlanders beneden 21 jaar die gezamenlijk
een reis naar Belgie, Luxemburg, Frankrijk of Engeland
en terug maken.

Met inachtneming van het bepaalde sub 6 kunnen op een
collectief paspoort model P 11 ook minderjarige staatlo-
zen worden bijgeschreven.

6. Alle deelnemers aan een reis als bedoeld onder 5
moeten in het bezit zijn van een geldige identiteits-
kaart (toeristenkaart) B, of van een niet meer dan 3 jaar
verlopen Nederlands nationaal paspoort.

(...)
Statenloze jeugdige personen die op een collectief

paspoort model P 11 staan bijgeschreven, moeten in het
bezit zijn van een geldig paspoort voor vreemdelingen of
van een geldig reisdocument voor vluchtelingen, welke
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documenten tevens geldig moeten zijn voor de terugkeer
naar Nederland.

Voorschrift Identiteitskaarten (toeristenkaarten B
1960). Beschikking van de Minister van Buitenlandse Za-
ken van 4 mei 1960 (Stcrt. 111), 11. gew. bij beschikking
van 3 maart 1977 (Stcrt. 54).

Pnt.12. Identiteitskaarten worden uitsluitend ver-
strekt aan Nederlanders.

Pnt.22. De Commissarissen der Koningin zijn bevoegd

tot afgifte van identiteitskaarten model B ten behoeve

van Nederlanders die zijn opgenomen in het persoonsre-

gister van een der gemeenten in hun provincie of in het

Centrale Persoonsregister. De in punt 3 bedoelde burge-

meesters (burgemeesters van gemeenten met meer dan

75.000 inwoners, red.) zijn slechts bevoegd tot afgifte

van identiteitskaarten model B 'ten behoeve van

Nederlanders, die in het persoonsregister van hun ge-

meente zijn opgenomen.

Voorschrift Identiteitskaaren C. Beschikking van de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken van 9 maart 1977, (Stcrt.
64).

Pnt.l.•Identiteitskaarten (toeristenkaarten) model C
kunnen worden verstrekt aan Nederlanders die binnen de
drie landen van de Benelux (Belgie, Nederland en Luxem-
burg) reizen.

Pnt.14. De in punt 2 bedoelde burgemeesters (burge-

meesters in de provincien Limburg, Noord-Brabant en Zee-

land, red.) zijn bevoegd tot afgifte van identiteits-

kaarten model C ten behoeve van Nederlanders, die in het

persoonsregister van hun gemeente zijn opgenomen.

8 V



MINISTERIE VAN JUSTITIE

WETTEN

Burgerlijk Wetboek, 11. gew. bij wet van 4 juni 1981
(Stb. 331).

Boek 1: Personen- en Familierecht

P

N©

Art.322. 3. Een toeziende voogd kan zich van be-
diening doen ontslaan, wanneer hij in een ander land dan
de minderjarige komt te wonen.

Art.426. 1. Indien het lichaam van een vermist per-
soon niet is kunnen worden teruggevonden doch, alle om-
standigheden in aanmerking genomen, zijn overlijden als
zeker kan worden beschouwd, kan op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van iedere belang-
hebbende de rechtbank te 's-Gravenhage verklaren dat de
vermiste is overleden:

C. indien de vermiste Nederlander was;
D.. indien de vermiste zijn woon- of verblijfplaats had

in Nederland.
2. Indien een persoon buiten Nederland is overleden en

geen overlijdensakte is opgemaakt of kan worden overge-
legd, kan op vordering van het openbaar ministerie of op
verzoek van iedere belanghebbende de rechtbank te
's-Gravenhage verklaren dat die persoon is overleden:

B. indien de overledene Nederlander was;
C. indien de overledene zijn woon- of verblijfplaats

had in Nederland.

Boek 2: Rechtspersonen

T Art.27. 2. (met betrekking tot de oprichting van een
vereniging, red.) De akte wordt verleden in de Neder-
landse taal (...).
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T Art.65. De akte van oprichting van een naamloze ven-
nootschap wordt verleden in de Nederlandse taal.
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Art.72. 1. onder c. Van de omzetting en de wijziging
in de statuten moet een in de Nederlandse taal verleden
notariele akte worden opgemaakt, die tevens de statuten
bevat.

Art.124. 1. (met betrekking tot wijziging van de
statuten, red.) De akte wordt verleden in de Nederlandse
taal.

Art.176. (met betrekking tot een besloten vennoot-
schap, red.) De akte van oprichting van de vennootschap
wordt verleden in de Nederlandse taal.

Art.183. Een naamloze vennootschap kan in een beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden
omgezet wanneer aan de volgende voorwaarden wordt vol-
daan:

c. van de omzetting en de statutenwijziging moet een

in de Nederlandse taal verleden notariele akte worden

opgemaakt, die tevens de statuten bevat;

Art.234. (met betrekking tot wijziging van de sta-
tuten van een besloten vennootschap, red.) De akte wordt
verleden in de Nederlandse taal.

Art.286. 2. De akte wordt verleden in de Nederlandse
taal (...). De stichting kan worden opgericht bij open-
baar testament dat in een vreemde taal is verleden; de
statuten van de stichting moeten ook dan in de Neder=
landse taal luiden.

Derde Boek: Van zaken

Art.991. 1. De getuigen, die bij het maken van ui-

terste willen tegenwoordig zijn, moeten zijn meerderja-

rig, en ingezetenen van het koninkrijk. Zij moeten de

taal verstaan waarin de uiterste wil is opgesteld, of die

waarin de akte van superscriptie of van bewaargeving is

geschreven.

Art.992. 1. Behoudens het in de volgende artikelen
van deze afdeling bepaalde kan een Nederlands onderdaan
die zich in een vreemd land bevindt, geen andere uiterste
wil maken dan bij authentieke akte en met inachtneming
van de formaliteiten welke in het land, alwaar de akte
verleden wordt, gebruikelijk zijn.
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0 Art.996. 2. De getuigen moeten meerderjarig zijn en
de taal verstaan, waarin de uiterste wil is opgesteld.

Art.1638w. 1. De werkgever is gehouden den arbeid
dusdanig te regelen, dat de arbeider geen arbeid hoeft te
verrichten op Zondagen en op die dagen, die volgens het
plaatselijk gebruik ten aanzien van den bedongen arbeid
met Zondagen worden gelijkgesteld, behalve voor zooverre
het tegendeel is bedongen of uit den aard van den arbeid
voortvloeit.

Art.1639h. 5. De werkgever kan niet opzeggen ge-
durende de tijd dat een meerderjarige arbeider verhin-
derd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat hij,
anders dan met het oogmerk om de krijgsdienst of andere
overheidsdienst bij wijze van beroep te verrichten een
verplichting naleeft, hem opgelegd door de wet, of
voortvloeiende uit een verbintenis door hem jegens de
Overheid aangegaan, ten aanzien van 's-Lands verdediging
of ter bescherming van de openbare orde. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de minderjarige arbeider, indien de
dienstbetrekking op het ogenblik, waarop de verhindering
aanvangt, ten minste een jaar heeft geduurd'.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 11. gew.
wet van 15 mei 1981 (Stb. 332).

N P

N

Art.127. Een vreemdeling kan, zelfs wanneer hij in

Nederland zijn verblijf niet houdt, voor den

Nederlandschen regter worden gedagvaard ter zake van

verbindtenissen door hem jegens eenen Nederlandschen

onderdaan, het zij in Nederland, of in een vreemd land

aangegaan2.

Art.152. 1. Alle vreemdelingen, eischers zijnde,

C...) zijn gehouden ten verzoeke van de tegenpartij

(...) zekerheid te stellen voor de betaling der kosten

(...) in welke zij zouden kunnen verwezen worden.

Redactionele opmerking

1. In de ontwerpwet Uitbreiding rechtsbescherming en

2

Zie het antwoord van de Staatssecretaris van
Justitie, Handelingen II, 1981-1982, pg. 2778. Zie
tevens EK 16075, nr. 110.
Deze bepaling is tevens van toepassing op

vreemdelingen onderling. Zie HR 10 jan. 1924, NJ

1924, 281.
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rechtsbijstand vreemdelingen (TK 1981-1982, 13974, nr.
'12) wordt voorgesteld de artikelen 152 en 153 Rv. als
volgt te lezen:

Art.152. Indien een vreemdeling die geen woonplaats
heeft in Nederland als eiser optreedt, in het geding
tussenkomt of zich voegt, kan de rechter hem op vor-
dering van de verweerder bevelen zekerheid te stellen
voor de betaling van de proceskosten waartoe hij zou
kunnen worden veroordeeld. De zekerheidstelling kan
worden gevorderd voor alle andere weren, met inbegrip
van de exceptie van onbevoegdheid.

Art.153. Indien de rechter het stellen van zekerheid
beveelt; bepaalt hij de vorm en het bedrag van die ze-
kerheid en de termijnen waarbinnen zij dient te
worden gesteld en kan worden betwist. Zolang de bevo-
len zekerheid niet is gesteld, is de verweerder niet
gehouden ten principale te antwoorden.
Indien de eiser niet tijdig aan het bevel voldoet, kan
de rechter, op vordering van de verweerder, de ver-
vallenverklaring van de instanties uitspreken met
veroordeling van de eiser in de kosten van het geding.

N P

2. De regeling van art. 152 Rv. geldt alleen in zoverre
de vreemdeling niet behoort tot een staat waarmee Neder-
land een verdrag heeft gesloten. Zie voor een opsomming
van deze verdragen Van den Dungen, pg. 1-326 b e.v.

3. Zie eveneens de redactionele opmerkingen bij art.
855, l i d 2 Rv, met name opmerking 3, 5 en 11.

4.. Zie voor de toepasbaarheid van de zekerheidstelling
tussen vreemdelingen onderling Rechtbank Rotterdam 6
maart 1970, NJ 1972,72.

5. Zie voor de toepasbaarheid van art. 6, lid 1
IL0-verdrag nr. 97 Kantonrechter Alkmaar 21 nov. 1979
(R.V. 1979, 118 en Praktijkgids 1980, 1493/1494).

Art.814. 1. Met betrekking tot echtscheid„ing,
scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk
na scheiding van tafel en bed komt aan de Nederlandse
rechter rechtsmacht toe, indien bij de dagvaarding on-
derscheidenlijk ten tijde van de indiening van het in-
leidende verzoekschrift:

a. beide partijen Nederlander zijn; of
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b. een der partijen sedert zes maanden woonplaats in
Nederland heeft en het een gemeenschappelijk verzoek be-
treft; of

c. hetzij de gedaagde sedert zes maanden, hetzij de
eiser sedert twaalf maanden, of, indien hij Nederlander
is, sedert zes maanden woonplaats in Nederland heeft.

2. Betreft het een gemeenschappelijk verzoek, dan is
de rechtbank van de woonplaats van elk der partijen be-
voegd. Betreft het een vordering van een der
echtgenoten, dan is bevoegd de rechtbank van de woon-
plaats van de gedaagde of, indien alleen de eiser woon-
plaats in Nederland heeft, de rechtbank van die
woonplaats. Heeft geen van beide partijen woonplaats in
Nederland, dan is de rechtbank te 's-Gravenhage
bevoegd3.

P

N

Art.818. 2. Indien een echtgenoot buiten Nederland

verblijf houdt, kan de rechter hem ontslaan van de ver-

plichting in persoon aanwezig te zijn.

Art.855. 1. Aan hem die, eischende of verwerende in

regten willende optreden, van zijn onvermogen dan wel

minvermogen om de proceskosten te dragen doet blijken,

ken door den regter, bij wien het regtsgeding of geschil

moet worden aangevangen of hangende is, vergunning

worden verleend om kosteloos dan wel tegen verminderd

tarief te procederen.

2. Vreemdelingen zijn hiervan uitgesloten, tenzij bij
uitdrukkelijke overeenkomst anders mogt zijn bedongen.

Redactionele opmerking

1. Blijkens een circulaire van het Ministerie van
Justitie (dd. 1 nov. 1972, nr. 703/872, hoofdafdeling
R.O.) kan in burgerlijke zaken aan buitenlandse werkne-
mers en andere vreemdelingen die in Nederland wonen, op
dezelfde voet als aan Nederlanders rechtsbijstand worden
verleend. Deze regeling is mede van toepassing op zaken
van administratief recht, met uitzondering evenwel van
zaken betreffende de toepassing van de Vreemdelingenwet
en de Uitleveringswet.

2. In de Ontwerpwet Uitbreiding rechtsbescherming en
rechtsbijstand vreemdelingen (TK 1981-1982, 13974, nr.
12) wordt voorgesteld art. 855, lid 2 Rv. als volgt te
lezen:

^. Zie voor de toepasbaarheid van vreemd recht indien de
vordering tot echtscheiding of tot scheiding van ta-
fel en bed door personen met eenzelfde vreemde natio-
naliteit voor de Nederlandse rechter wordt gebracht
HR 23 febr. 1973, NJ 1973, 366.
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Vreemdelingen komen hiervoor slechts in aanmerking
indien zij, in Nederland hun woonplaats hebben of
hebben gehad en het een zaak betreft, die betrekking
heeft op een in Nederland liggend rechtsbelang. Deze
beperking geldt niet voor zaken betreffende de toe-
passing van de Vreemdelingenwet en de Uitleveringswet
en voor zaken die een vergunning ter zake van het ver-
richten van arbeid betreffen. .

3. In het (nader gewijzigd) ontwerp van wet ter uit-
voering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie
van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers (zie TK,
1981-1982, 16108 en EK, 1981-1982, 16108 nr. 70) wordt
voor art. 4 van die wet de volgende tekst voorgesteld:

1. Buitenlandse werknemers die toestemming hebben

verkregen om in Nederland te verblijven teneinde hier

te lande arbeid in loondienst te gaan verrichten en

hun rechtmatig in Nederland verblijvende gezinsleden

hebben recht op rechtsbijstand op de voet van de wet

van 4 juli 1957 (Stb. 233), tot regeling van de

rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Op hen.is

het bepaalde in artikel 855, tweede lid, van het Wet-

boek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van

toepas5.ing.

2. Werknemers en hun gezinsleden bedoeld in het
eerste lid zijn vrijgesteld van het stellen van ze-
kerheid, als bedoeld in de artikelen 152, 353 en 414
_van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gezien de reeds van kracht zijnde verdragen (waarvan het
Rechtsvorderingsverdrag van 1954 (Trb. 1959, 78) het
voornaamste is) heeft dit wetsontwerp alleen invloed met
betrekking tot de onderdanen van Malta, Cyprus,
Liechtenstein, Griekenland en Ierland. Zie ook de lite-
ratuur onder opmerking 4.

4. Op grond van verschillende verdragen (zie Van den
Dungen, pg. 1-326 b e.v. en 111-296 a e.v.) hebben
vreemdelingen uit een 40-tal landen gelijke rechten op,
kosteloze rechtsbijstand als Nederlanders, ook als het
zaken betreft ingevolge de Vreemdelingenwet (zie Pres.
Rb. Rotterdam, 15 aug. 1973, R.V. 22).

5. Voor kosteloze rechtsbijstand aan een ieder, zie
art. 6, lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1950).
Zie daarbij Europees Hof 9 okt. 1979 (NJ 1980, 376) en
Rechtbank Haarlem 10 maart 1981 (NJ 451).

6. Rechtmatig in Nederland verblijvende werknemers en
hun gezinnen genieten ingevolge art. 6, lid 1, sub d van
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ILO-verdrag no. 97 (1949) kosteloze rechtsbijstand bij
geschillen inzake arbeid, sociale verzekering, huis-
vesting e.d. Zie daarbij Kantonrechter Amsterdam 2 nov.
1979 (NJ 1980, 558).

7. In Nederland verblijvende staatlozen moeten op ge-
lijke voet als Nederlanders toegelaten worden tot
kosteloze rechtsbijstand. Zie HR 4 maart 1971 (NJ 246) en
art. 16 Staatlozenverdrag (1954).

8. Vluchtelingen genieten in het algemeen dezelfde be-
handeling als de onderdanen van het land waar zij hun ge-
wone verblijfplaats hebben (art. 16 Vluchtelingenverdrag
(1951)).

. 9. Art. 8 Europees Vestigingsverdrag (Trb. 1957, 20)
kent kosteloze rechtsbijstand toe aan de onderdanen van
de verdragsluitende partijen en ontheft hen in art. 9 van
de verplichting tot zekerheidstelling (zie.152 Rv.).

10. Zie voor gratis admissie aan onderdanen van de
Republiek Suriname Hof 's-Gravenhage 6 juli 1976 (NJ
554) en de toetreding van Suriname tot het
Rechtsvorderingsverdrag 1976 (Trb. 1978, 3).

11. Zie voor werknemers die onderdaan zijn van een
staat, welke partij is bij het Europees Sociaal
Handvest, de Wet Aanspraak van buitenlandse werknemers
op rechtsbescherming en rechtsbijstand, pg. 108.

N P

C 1

Art.971. 4. De oproeping van een ouder die geen Ne-
derlander is en in Nederland woonplaats noch werkelijk
verblijf heeft, ken achterwege blijven indien blijkt dat
het kind in den vreemde reeds door verzoekers is geadop-
teerd, dan wel indien blijkt, dat overeenkomstig de na-
tionale wet van het kind is ingestemd met het vertrek van
het kind naar Nederland ter adoptie.

T Art.986. 3. (...). Zij kan tevens eisen dat de be-
slissing en de overige overgelegde stukken worden ver-
taald in het Nederlands„ en dadeze vertaling voor
eensluidend wordt verklaard (...).

Algemene slotbepaling. 3. Onder algemeen erkende
feestdagen worden in dit wetboek verstaan de in artikel 3
van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de
bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde.
dagen.
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Wetboek van Strafrecht. 11. gew. bij wet van 14 dec.
1979 (Stb. 693).

N

N

N

N

C L

Art.S. De Nederlandsche strafwet is toepasselijk op
den Nederlander die zich buiten Nederland schuldig
maakt:

10. aan een der misdrijven omschreven in de Titels I en
II van het Tweede Boek, en in de artikelen 206, 237, 272,
273, 388 en 389;

2°. aan een feit hetwelk door de Nederlandsche straf-
wet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet
van het land, waar het begaan is, straf is gesteld.

De vervolging kan ook plaats hebben, indien de ver-
dachte eerst na het begaan van het feit Nederlander
wordt.

Art.6. De Nederlandsche strafwet is toepasselijk op
den Hederlandschen ambtenaar-die zich buiten Nederland
schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in Ti-
tel XXVIII van het Tweede Boek.

Art.15. laatste volzin: Indien de laatste dag van de
vrijheidsbeneming op een zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag zou vallen, kan de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling •geschieden op de daaraan voorafgaande
dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feest-
dag is.

Art.83. 1. Nederlander is hij die dezen staat bezit
volgens de wet op het Nederlanderschap en het ingezeten-
schap.

2. Met den Nederlander staat gelijk ieder ander wiens
uitlevering bij de wet is verboden..

Art.101. De Nederlander, die in het vooruitzicht van

een oorlog met een buitenlandse mogendheid vrijwillig

bij deze mogendheid in krijgsdienst treedt,-wordt, in-

dien de oorlog uitbreekt, gestraft met gevangenisstraf

van ten hoogste vijftien jaren.

Zie de noot bij art.4 Uitleveringswet (Stb. 1967,
139), pg. 105.
Zie Het Wetboek van Strafrecht, commentaar op artikel

83 Sr, pg. 627-628: "Onder wet zal men te dezen

moeten verstaan "uitleveringsverdrag", want een ex-

pliciet wettelijk verbod is er niet, en is er, voor

zover ik weet, ook nooit geweest".

Remmelink verwijst naar de ingezetene die helemaal in
de Nederlandse samenleving is geworteld (zie ook
Schuurman en Jordens, Wetboek van Strafvordering, 10e
druk, pg. 442).
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Art.197. Een vreemdeling,' die in Nederland

verblijft, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te

vermoeden, dat hij op grond van een wettelijk voor-

schrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard, wordt

gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes

maanden.

Art.388. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren wordt gestraft de Nederlander. die zonder ver-
gunning van de Nederlandsche regeering een kaperbrief
aanneemt, of als schipper dienst neemt of dienst doet op
een vaartuig, wetende dat het zonder vergunning van de
Nederlandsche regeering voor de kaapvaart bestemd is.

Art.389. De Nederlander die als schepeling dienst

neemt op een vaartuig, wetende dat het zonder vergunning

van de Nederlandsche regeering voor de kaapvaart bestemd

is of gebruikt wordt, of vrijwillig in dienst blijft na

die bestemming of dat gebruik te hebben vernomen, wordt

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Art.435. Met geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden wordt gestraft:

10. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een
Nederlandschen adellijken titel voert of een
Nederlandsch ordeteeken draagt;

20. hij die zonder •s Konings verlof, waar dit
vereischt wordt een vreemd ordeteeken, titel, rang of
waardigheid aanneemt;

Wetboek van Strafvordering, 11. gew. bij de wet van 22
mei 1981 (Stb. 306).

C L

C L

0

Art.136. (...).
Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in
artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig ge-
noemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede ge-
lijkgestelde dagen.

Art.191. Indien een verdachte, getuige of deskundige
de Nederlandsche taal niet verstaat, is de
rechter-commissaris bevoegd, een tolk te benoemen, die
de leeftijd van achttien jaren moet hebben bereikt.

Art.263. derde volzin: De in het vorige lid bedoelde
termijn van twee dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd,
dat daarin tenminste een dag voorkomt die niet een zater-
dag, zondag of algemeen erkende feestdag is (...).
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Art.306. Indien een verdachte of getuige de Neder-
landse taal niet verstaat, heeft het onderzoek niet
plaats zonder bijstand van een tolkg.

De tolk wordt, zoo nodig, van wege den officier van

justitie gedagvaard.

Indien op de terechtzitting de bijstand van een tolk
blijkt noodig te zijn, kan de rechtbank de dagvaarding
van een tolk bevelen6.

P

C L Art.398. Op het rechtsgeding bij het kantongerecht
zijn overigens de Vijfde Titel en de Zesde Titel van dit
boek van overeenkomstige toepassing, behoudens de navol-
gende uitzonderingen:
10. (...). De in de vorige volzin bedoelde termijn van
twee dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin
tenminste een dag voorkomt, die niet een zaterdag, zon-
dag of algemeen erkende feestdag is.

Art.509. Alle betekeningen, dagvaardingen, op-

roepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of andere mede-

delingen aan ouders. of voogd vinden enkel plaats, indien

deze een bekende verblijfplaats binnen het Rijk in Euro-

pa hebben; (...).

Art.541. (...).
De officier van justitie is eveneens bevoegd getuigen,

deskundigen en tolken te doen oproepen om te verschijnen
voor den rechter-commissaris. (...).

C L

0 Art.542. -C...).
De rechter-commissaris is bevoegd, zoo noodig onder

bijvoeging van een bevel tot medebrenging, te gelasten
dat door hem aangewezen getuigen, deskundigen en tolken
voor hem zullen verschijnen. ( ...).

Art.570. De invrijheidstelling geschiedt door het
hoofd van het gesticht:

b. op de laatste dag van de straftijd die geen zondag
of algemeen erkende feestdag is, indien de duur van de

6

Zie in dit verband HR 19-6-1979, NJ 1979, 588 (ver-
taling van de gedingstukken ten behoeve van een ver-
dachte die de Nederlandse taal niet verstaat. Beroep
op de artt. 5, 6 EVRM).
In de gevallen waarin de bijstand van een tolk wordt
gevorderd, wordt op straffe van nietigheid, ten be-
zware,van den verdachte geen acht geslagen op hetgeen
ter terechtzitting is gesproken of voorgelezen, zon-
der voor hem vertolkt te zijn (art. 308 Sv.).
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straf niet meer dan drie dagen en minder dan twee maanden
is;

c. in andere gevallen van tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf, op de laatste dag van de straftijd die
geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

N

Wetboek van Militair strafrecht, 11. gew. bij Rijkswet
van 24 nov. 1978 (Stb. 610).

Art.65. Krijgsgevangenen en geinterneerde personen

die ingevolge artikel 4, onder B, van het Verdrag van Ge-

neve betreffende de behandeling van krijgsgevangenen,

van 12 augustus 1949 als krijgsgevangenen moeten worden

behandeld, daaronder begrepen degenen die onder belofte

of voorwaarde zijn vrijgelaten, worden, met inachtneming

van de door hen beklede rang, gelijkgesteld met Neder-

landse militairen ten aanzien van door hen begane

strafbare feiten, waartegen is voorzien bij het gemene

recht, bij de artikelen 79 of 80 of bij de titels IV-VI

van het tweede boek van dit Wetboek. Geinterneerde

vreemde militairen die krachtens beschikking van het be-

voegd Nederlands gezag andere vreemde militairen onder

hun bevelen hebben, worden ten aanzien van hun ver-

houding tot die andere personen, met inachtneming van de

door hen beklede rang gelijkgesteld met Nederlandse

militairen.

Zij worden geacht tot dat deel van de krijgsmacht te
behoren, onder welks bewaring zij zich bevinden7.

Art.67a. Ten aanzien van vreemde militairen kan een
gelijkstelling van vreemde militaire rangen met Neder-
landse plaatsvinden door Ons of van Onzentwege door Onze
daarbij betrokken Minister van Defensie.

Art.75. De bepalingen van dit Wetboek zijn toe-
passelijk, indien de daarin omschreven feiten worden ge-
pleegd tegen of met betrekking tot vreemde mogendheden,
hun krijgsmachten of personen, die daarvan deel
uitmaken, voor zover:

a,. hetzij die mogendheden bondgenoten zijn van de
Staat in een gemeenschappelijke oorlog;

b. hetzij strijdkrachten van die mogendheden gemeen-
schappelijk optreden met een gedeelte van de
krijgsmacht, waaraan de bekendmaking, bedoeld in artikel
71, is gedaan;

7. Zie tevens de additionele bepalingen bij de
Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht (Stb. 1963,
294), pg. 102, en bij de Rechtspleging bij de Zeemacht
(Stb. 1963, 294), pg. 103. -
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c. hetzij met die mogendheden een overeenkomst is ge-
sloten ter collectieve zelfverdediging en een gemeen-
schappelijke oorlog dreigende is.

De bepalingen van dit Wetboek zijn voorts toepasselijk
indien de feiten omschreven in de artikelen 82, 108-120,
124, 127, 134, 137-143, 147 en 159 worden gepleegd tegen
of met betrekking tot vreemde mogendheden waarmede een
overeenkomst is gesloten- ter collectieve
zelfverdediging, hun krijgsmachten of personen, die
daarvan deel uitmaken.

N

N

N

Art.75a. Een verhouding van meerdere tot mindere be-
staat ten opzichte van vreemde militairen slechts voor
zover zulks door Ons of van Onzentwege door door Ons aan
te wijzen autoriteiten wordt bepaalde.

Wet op de rechterlijke organisatie. Wet van 18 april
1827 (Stb. 20), 11. gew. bij de wet van 10 oktober 1978
(Stb. 528).

Art.12. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 11,
worden door de Hoge Raad ontslagene

e. bij het verlies van het Nederlanderschap.

Art.72. 6. Op de raden en plaatsvervangende raden is
van overeenkomstige toepassing het bepaalde in de arti-
kelen 10-14e, 23-29 en 62, eerste lid, tweede zin, van
deze wet en in de artikelen 29-42 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, met dien verstande dat het
onderzoek van de redenen van wraking en het beslissen
over de wraking geschiedt door de ondernemingskamer.

Art.73. 4. Op de leden en plaatsvervangende leden

van de bijzondere kamer, die niet tot de rechterlijke

macht behoren, zijn de artikelen 10-14e en 23-29 van deze

wet en de artikelen 512-524 van het Wetboek van Strafvor-

dering van overeenkomstige toepassing, met dien ver-

stande dat het onderzoek van de redenen van wraking en

het beslissen over de wraking geschiedt door de bijzon-

dere kamer.

Wet Algemeene Bepalingen. Wet van 15 mei 1829 (Stb. 28),
houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het
Koningrijk, zoals deze wet is gewijzigd bij wet van 26
april 1917 (Stb. 303).

e. Een uitvoeringsbesluit ontbreekt.
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Art.6. De Wetten betreffende de regten, den staat en
de bevoegdheid der personen, verbinden de Nederlanders,
ook wanneer zij zich bui ten. 's lands bevinden.

Art.9. Het burgerlijk regt van het Koningsijk is
hetzelfde voor vreemdelingen als voor de Nederlanders,
zoo lange de Wet niet bepaaldelijk het tegendeel vast-
stelt.

Wet op het Notarisambt. Wet van 9 juli 1842 (Stb. 20),
11. gew. bij de wet van 12 jan. 1977 (Stb. 25).

Art.10. Niemand is tot notaris benoembaar dan hij,
die:

1°. Nederlander is in het volle genot der burgerlijke
en burgerschapsrechten;

Art.23. De akten zullen worden verleden voor een no-

taris en, waar de wet dit eist, in tegenwoordigheid van

een of meer getuigen.

De getuigen moeten aan den notaris bekend zijn, of der-
zelver identiteit en bevoegdheid aan hem, door een of
meer der verschijnende personen, verklaard, en daarvan
in de akte melding gemaakt worden. Zij moeten zijn meer-
derjarig en ingezetenen van het koningsijk, hunnen naam
kunnen teekenen en de taal verstaan, waarin de akte ver-
leden wordt.

OT Art.29. De akten kunnen worden verleden in de taal,

9

welke partijen verkiezen, mits de notaris dezelve
versta9.

De uiterste wil bij openbare akte, de akte van bewaar-

geving van eenen olographischen uitersten wil, en de ak-

te van superscriptie van een besloten testament, moeten

worden opgesteld in de taal, waarin de erflater zijnen

wil verklaard, de bewaarneming verzocht of het besloten

testament aangeboden zal hebben.

Zie met betrekking tot de oprichting van rechtsper-
sonen en de wijziging van hun statuten de artt. 65,
66, 72, 124, 176, 177, 183, 234, 286 Boek 2 BW. Deze
artikelen stellen het vereiste dat de akten in de Ne-
derlandse taal worden verleden.
Zie voor het gebruik van de Friese taal de artt. 8, 9
en 10 van de Wet op de Friese taal (Stb. 1956, 242).
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Wet op de Parlementaire Enguete. Wet van 5 aug. 1850
(Stb. 45), 11. gew. bij de wet van 7 sept. 1977 (Stb.
549).

N© . Art.3. Vanaf het tijdstip der eerste bekendmaking
zijn alle Nederlanders benevens alle ingezetenen en an-
dere binnen het grondgebied van het Rijk verblijf-
houdende personen verplicht aan de oproeping tot verhoor
door de commissie uitgevaardigd, te voldoen en zijn alle
openbare ambtenaren gehouden om, in overeenstemming met
de bepalingen van deze wet, gevolg te geven aan de vor-
deringen der commissie van onderzoek, die deze tot
uitvoering van haar last nodig oordeelt.

Wet beedigde vertalers. Wet van 6 mei 1878 (Stb. 30),
aangevuld bij wet van 20 mei 1928 (Stb. 109).

T Art.l. (...) wanneer hij tevens voldoende blijken
geeft van kennis der Nederlandsche taal (...).

Krankzinnigenwet: Wet van 27 april 1884 (Stb. 96), 11.
gew. bij de wet van 8 april 1.976 (Stb. 229).

C L Art.351. De officier van justitie, in wiens arron-
dissement de in bewaring gestelde verblijft, zendt de op
deze betrekking hebbende bescheiden na ontvangst uiter-
lijk de volgende dag, die niet is een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag, als bedoeld in de Algemene
termijnenwet, aan de president van de rechtbank en vor-
dertvoortzetting van de inbewaringstelling. ( ...).

Wet van 15 april 1886, (Stb. 64), houdende bepalingen,
regelende het in werking treden van het bij de wet van 3
maart 1881 (Stb. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht
en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving,
alsmede om overeenstemming te brengen tusschen de be-
staande wetten en het nieuwe wetboek, 11. gew. bij wet
van 2 aug. 1962 (Stb. 324).

N Art.S. De bepalingen krachtens welke de Regeering
vreemdelingen, wegens bedelarij of landlooperij
veroordeeld, over de grenzen doet leiden, blijven van
kracht.
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N P Wet op het Nederlanderschap en het innezetenschap. Wet
van 12 dec. 1892 (Stb. 268), 11. gew. bij de wet van 8
sept. 1976 (Stb. 465). .

Redactionele opmerking .

Deze wet geeft algemene bepalingen omtrent het Neder-
landerschap (o.a. verkrijging en verlies van het Neder-
landerschap), verklaart, ter voldoening aan artikel 6
van de Grondwet, wie ingezetenen zijn en regelt de ge-
volgen van naturalisatie ten aanzien van de echtgenoot
en minderjarige kinderen van de genaturaliseerde.
Nu deze wet als zodanig onderscheid maakt naar natio-
naliteit - en ingezetenschap - is het opnemen van de af-
zonderlijke artikelen in deze inventarisatie achterwege
gelaten. Voor een bespreking van deze wet zie deel I,
hoofdstuk 4.2, pg. 42).

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

T

T

Auteurswet. Wet van 23 sept. 1912 (Stb. 308), 11. gew.
bij de wet van 23 juni 1976 (Stb. 377).

Art.15. (...).
De bepalingen van dit artikel zijn mede van toepassing

ten aanzien van het overnemen in eens andere taal dan die
van het oorspronkelijke artikel.

Art.16. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk
van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet be-
schouwd:

a. het geheel of gedeeltelijk, in de oorspronkelijke
taal of vertaald overnemen van reeds eerder uitgegeven
werken in bloemlezingen en andere werken kennelijk be-
stemd voor het onderwijs of een ander wetenschappelijk
doel, mits:

1°. t/m 40. (...).
b. het aanhalen van stukken uit reeds eerder openbaar

gemaakte geschriften, in de oorspronkelijke taal of ver-
taald, of muziekwerken, en het opnemen van verveelvou-
digingen van reeds eerder openbaar gemaakte werken van
beeldende kunst in het verband van de tekst van een aan-
kondiging of beoordeling, of van een polemiek of
wetenschappelijke verhandeling, mits:

10. t/m 3°. (...).
Indien verslag wordt uitgebracht van een in het open-

baar gehouden mondelinge voordracht, welke niet reeds in
druk is verschenen, kunnen daarvan gedeelten worden aan-
gehaald,- in de oorspronkelijke taal of vertaald, mits
aantal en omvang der aangehaalde gedeelten blijven bin-
nen de grenzen van hetgeen naar de regels van het
maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en
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degene, die de voordracht gehouden heeft, daarbij ver-
meld wordt; de bepalingen van artikel 25 moeten in acht
genomen worden.

N

N

N

N P

N

Art.47. Deze wet is van toepassing op alle werken van
letterkunde, wetenschap of kunst, welke hetzij voor,
hetzij na haar in werking treden door of vanwege de maker
voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste
uitgave in een ander land, zijn uitgegeven in Nederland,
alsmede op alle zodanige niet of niet aldus uitgegeven
werken, welke makers zijn Nederlanders.

Tariefcommissiewet. Wet van 28 juni 1935 (Stb. 381), 11.
gew. 8 april 1971 (Stb. 220).

Art.3. 1. De gewone leden (...) moeten voldoen aan
de vereisten voor benoeming tot raadsheer in de be-
lastingkamer van een gerechtshof.

Wet van 29 dec. •1950. (Stb.K 658), ter intrekking van
het Besluit gevolgen van het huwelijk met vijandige
onderdanen nr. II (Besluit van 17 nov. 1945 (Stb. F
278)), en voorzieningen te treffen in verband met deze
intrekking.

Art.2. Een vreemdelinge, die na 10 Mei 1940 met een
Nederlander is gehuwd, doch tengevolge van het in arti-
kel 1 bedoelde Besluit het Nederlanderschap niet bezit,
verkrijgt die hoedanigheid op de dag van het huwelijk.

Art.3. 1. Het bepaalde in het vorige artikel is niet
van toepassing ten aanzien van de vrouw, die de Duitse
nationaliteit bezit, of zou bezitten indien zij niet met
een Nederlander gehuwd ware.

2. Een vrouw, als bedoeld in het vorige lid, verkrijgt
door een daarop gerichte kennisgeving het Nederlander-
schap op de dag van het huwelijk:

a. indien zij gedurende een onmiddellijk aan de ken-
nisgeving voorafgaand tijdvak van een jaar hoofdverblijf
heeft gehad in het Koninkrijk of

b. indien het huwelijk, voortduurt en ten minste een
jaar geleden werd gesloten (...).

Art.4. Het bepaalde An artikel 2 en in artikel 3,
tweede lid , aanhef en onder a, is niet van toepassing op
de vrouw, die na ontbinding van het na 10 mei 1940 met
een Nederlander gesloten huwelijk een andere nationali-
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teit door haar wil of door of tengevolge van huwelijk
heeft verkregen.

Wet van 16 augustus 1951 (Stb. 386).

Redactionele opmerking

Deze wet biedt de mogelijkheid tot openstelling van rech-
terlijke betrekkingen, advocatuur en notariaat voor be-
paalde groepen van Indische juristen, notarissen en
candidaát-notarissen.

- - - - - - - - - - - - - -

Pleegkinderenwet10 Wet van 21 dec. 1951 (Stb. 595),

houdende voorzieningen betreffende het toezicht op de

verzorging en opvoeding van pleegkinderen, zoals gewij-

zigd bij de wet van 25 juli 1964 (Stb. 315), en de In-

voeringswet Boek I NBW.

Art.9. 2. (...). Van deze bevoegdheid wordt geen

gebruik gemaakt tussen zonsondergang en zonsopgang, noch

op Zondagen en algemeen erkende feestdagen (...).

C L

Advocatenwet. Wet van 23 juni 1952 (Stb. 365), 11. gew.
bij de wet van 15 okt. 1980 (Stb. 558).

Art.27. De algemene raad vertegenwoordigt de Neder-
landse advocatenli overal, waar daartoe aanleiding be-
staat, ook indien het belang der Nederlandse orde
daarbij niet rechtstreeks betrokken is.

Art.51. 2. De voorzitter en de overige door Ons be-
noemde leden en plaatsvervangende leden (van het hof van
discipline, red.) worden voor de tijd van vijf jaren be-
noemd uit leden van de rechterlijke macht12, met recht-
spraak belast. De leden-advocaten en plaatsvervangende
leden-advocaten worden door het college van afgevaardig-
den voor de tijd van vijf jaren gekozen.

12

Rb. 's-Gravenhage 22-1-1962, NJ 1963, 153: de Pleeg-
kinderenwet is ook van toepassing op buitenlandse
pleegkinderen.
Het bezit van de Nederlandse nationaliteit is voor
advocaten niet meer vereist (Stb. 1974, 382).
Voor de leden van de rechterlijke macht geldt het
vereiste van Nederlanderschap.
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Art.54. Het in de artikelen 11, aanhef en onder a-c,
12, eerste lid, 13, leden 1-4, 13a en 13b, eerste lid,
van de Wet op de rechterlijke organisatie bepaalde is van
toepassing ten aanzien van de leden en plaatsvervangende
leden van het hof van discipline, met dien verstande dat
de leden-advocaten en de plaatsvervangende
leden-advocaten eveneens worden ontslagen indien zij
hebben opgehouden advocaat te zijn.

We Oorlogsstrafrecht. Wet van 10 juli 1952 (Stb. 408),
11. gew. bij de wet van 8 april 1971 (Stb. 210).

Art.3. Onverminderd het te dien aanzien in het Wet-
boek van Strafrecht en het Wetboek van Militair Straf-
recht bepaalde is de Nederlandse strafwet toepasselijk:

2°. op ieder, die zich buiten het rijk in Europa schul-
dig maakt aan een misdrijf omschreven in de artikelen 4-7
van deze wet dan wel in de artikelen 1 en 2 van de Uit-
voeringswet genocide-verdrag, indien dit feit is ge-
pleegd tegen of met betrekking tot een Nederlander of een
Nederlands rechtspersoon of indien enig Nederlands be-
lang daardoor is of kon worden geschaad.

4°. op de Nederlander, die zich buiten het rijk in Eu-
ropa schuldig maakt aan een misdrijf, in artikel 1 be-
doeld.

Art.4. De Nederlander, die vrijwillig in krijgs-

dienst treedt bij een buitenlandse mogendheid, wetende,

dat deze met Nederland in oorlog is, wordt gestraft met

de dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van

ten hoogste twintig jaren.

Art.20. De bepalingen van de wet op de rechterlijke

organisatie en het beleid der justitie, met uitzondering

van de artikelen 8, eerste lid, 15, 17 en 18 en de ter

uitvoering van die wet gegeven regelingen zijn met be-

trekking tot de bijzondere colleges (zie de artt. 14 en

15 van onderhavige wet, red.) van overeenkomstige toe-

passing (...).

Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven. Wet van 19
mei 1954 (Stb. 215), 11. gew. bij de wet van 9 maart 1967
(Stb. 139).

Art.l. Onverminderd het bepaalde in met andere
Mogendheden gesloten verdragen ten aanzien van de uitle-
vering van vreemdelingen, kunnen vreemdelingen aan een
andere Mogendheid ter berechting worden overgeleverd ter
zake van een der misdrijven, bedoeld in de artikelen 8 en
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9 van de Wet oorlogsstrafrecht, indien het feit een ern-
stige schending oplevert van een der navolgende
Verdragen van Geneve van 12 aug. 1949:

a. t/m d. (...).
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Art.4. 1. Vreemdelingen, wier overlevering overeen-
komstig artikel 1 door een andere Mogendheid' wordt aan-
gevraagd, kunnen voor zover zij zich niet reeds in
verzekerde bewaring bevinden, worden aangehouden.

Art.6. De Regering kan vergunnen, dat een
vreemdeling, wiens overlevering ter zake van een ern-
stige schending van een der in artikel 1 genoemde Ver-
dragen door een andere Mogendheid aan een derde
Mogendheid is toegestaan, over het Nederlands grondge-
bied onder medegeleide van Nederlandse ambtenaren wordt
vervoerd, mits de Mogendheid aan welke de overlevering
geschiedt, partij is bij het geschonden Verdrag.

Beroepswet. Wet van 2 febr. 1955 (Stb. 47), 11. gew.
bij de wet van 17 okt. 1978 (Stb. 564).

Titel I. Hoofdstuk II
Raden van Beroep

Art.7. 1. De voorzitter, de ondervoorzitter en de
plaatsvervangende voorzitters, de griffier, de substi-
tuut-griffiers en de plaatsvervangende griffiers moeten
Nederlanders zijn.

Art.12. De leden en plaatsvervangende leden moeten
zijn Nederlanders, woonachtig in of nabij de gemeente of
een der gemeenten, waar de raad van beroep zitting houdt,
en moeten de volle ouderdom van vijf en twintig jaren be-
reikt hebben.

Hoofdstuk III.
Centrale Raad van Beroep

Art.34. 1. De voorzitter, de ondervoorzitters, de
leden, de plaatsvervangende leden, de griffier en de
substituut-griffiers moeten Nederlanders zijn.

3. De plaatsvervangende griffiers moeten Nederlanders

zijn.

Titel II, Hoofdstuk II
Het geding in eerste aanleg.
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0 Art.88. Het klaagschrift moet zijn gesteld in de Ne-
derlandse taal, dan wel in een vreemde taal, die Wij, met
inachtneming van het beginsel van wederkerigheid, voor
zodanige geschriften hebben toegelaten13.

OT Art.95. 3. verklaart dat artikel 88 overeenkomstige

0

toepassing vindt (red.).

Art.99. 1. (...). De contra-memorie moet zijn ge-
steld in de Nederlandse taal, dan wel in een vreemde taal
die Wij, met inachtneming van het beginsel van
wederkerigheid, voor zodanige geschriften hebben toege-
laten.

OT Art.142. 4. verklaart dat artikel 88 overeenkomstige
toepassing vindt (red.).

Hoofdstuk III
Het geding in hoger beroep

OT Art.148. De artikelen 8-125 zijn van overeenkomstige
toepassing, (...).

Hoofdstuk IV
Nietigverklaring van uitspraken

OT Art.155. (...) De artikelen 87-93 zijn van overeen-

T

komstige toepassing.

Wet van 24 febr. 1955 (Stb. 73), houdende regeling van

gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en be-

schikkingen van de Europese Gemeenschappen, zoals deze

gewijzigd is bij de wetten van 13 jan. 1960 (Stb. 15), en

24 dec. 1970 (Stb. 612).

Art.2. 2. De uitspraak of beschikking moet in de
vorm van een authentieke expeditie worden toegezonden.
Indien bij het bestaan van-authentieke teksten in meer

"Op het gebied- van de sociale verzekering bestaat in
toenemende mate internationale samenwerking. Deels
is deze neergelegd in verdragen, maar ook daarbuiten
worden faciliteiten verleend waar dit mogelijk is.
Waar in sommige landen de rechter in het Nederlands
gestelde beroepschriften aanvaardt, dient ook de mo-
gelijkheid geopend te worden dat de Nederlandse Raad
van Beroep kennis neemt van klaagschriften in de
taal van dat land" (uit de MvT).
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dan een taal is bepaald dat de tekst van de uitspraak of
beschikking in een bepaalde taal in geval van onderlinge
tegenspraak beslissend is, dient de toezending van een
authentieke expeditie in die taal te geschieden.

3. Voor zover deze stukken niet in de Nederlandse taal
zijn gesteld, moet tevens een exemplaar in het Neder-
lands of een Nederlandse vertaling worden bijgevoegd

Wet van 11 mei 1956 (Stb. 242), 11. gew. bij de wet van
24 dec. 1970 (Stb. 612) (Wet op de Friese taal).

Redactionele opmerking

T Deze wet geeft enige regelen betreffende het gebruik van
de Friese taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer.
De afzonderlijke artikelen zijn niet opgenomen.

- - - - - - - - - - - -

Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Wet van 4
juli 1957 (Stb. 233), 11. gew. bij de wet van 15 mei 1981
(Stb. 317).

N p Art.10. Behoudens staatloze ingezetenen, zijn
vreemdelingen van rechtsbijstand uitgesloten, tenzij bij
internationale overeenkomst anders mocht zijn
bedongenia.

ia. In de Ontwerpwet Uitbreiding rechtsbescherming en
rechtsbijstand vreemdelingen (TK, 1981-82, 13974,
nr. 12) wordt voorgesteld om art-. 10 als volgt te le-
zen:
Art.10. 1. Vreemdelingen komen voor rechtsbijstand
krachtens deze wet slechts in aanmerking indien zij
in Nederland woonplaats hebben of hebben gehad en
het een zaak betreft, die betrekking heeft op een in
Nederland liggend rechtsbelang.

2. De beperking, neergelegd in het voorgaande lid,
geldt niet voor zaken betreffende de toepassing van
de Vreemdelingenwet en de Uitleveringswet en voor
zaken die een vergunning ter zake van het verrichten
van arbeid betreffen.
Zie tevens de redactionele opmerkingen bij art. 855
Rv., pg. 85.
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Wet van 9 nov. 1961, (Stb. 403), tot vaststelling van een
nieuwe Beginselenwet voor de Kinderbescherming en daar-
mede verband houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wet-
boek, 11. gew. bij de wet van 8 april 1976, (Stb. 229).

L

0

Art.23. 1. Aan de in de rijksinrichtingen opgenomen

minderjarigen wordt gelegenheid gegeven:

b. dan wel deel te nemen aan bijeenkomsten onder

leiding van geestelijke verzorgers vanwege door Onze Mi-

nister toegelaten genootschappen op geestelijke grond-

slag.

Rechtspleging bij de Land- en luchtmacht,. Rijkswet van 4
juli 1963 (Stb. 294), 11. gew. bij rijkswet van 24 nov.
1978 (Stb. 610).

Art.77. Indien een beschuldigde de Nederlandse taal
niet verstaat, zal daarin worden gehandeld als hier-
achter bij de artikelen 95 en 96 ten opzichte van de ge-
tuigen, is vastgesteld's.

Art.95. Indien de getuige de Hollandse. taal niet
mocht verstaan, zal de officier-commissaris een tolk ge-
bruiken.

Additionele bepalingen betreffende de berechting

van krijgsgevangenen en andere geinterneerde personen

die ingevolge artikel 65 van het Wetboek van Militair

Strafrecht gedeeltelijk met Nederlandse militairen zijn

gelijkgesteld.

XV. De tenlastelegging zal de beklaagde worden mede-
gedeeld in een taal welke hij verstaat. Een afschrift van
de tenlastelegging zal aan de raadsman worden gezonden.

XVI. (...).
De beklaagde is vrij in de keuze van zijn raadsman,

mits deze op grond van artikel 116 als zodanig kan op-
treden, dan wel een officier is van zijn nationaliteit,
die zich in Nederlandse krijgsgevangenschap of interne-
ring bevindt en bereikbaar is, of een advocaat' is van
zijn nationaliteit.

De tekst van art. 95 is opgenomen. Art. 96 betreft de
eedsaflegging door een tolk.
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Rechtspleging bij de Zeemacht. Rijkswet van 4 juli 1963
(Stb. 294), 11. gew. bij rijkswet van 24 nov. 1978 (Stb.
610).

0

0

Art.75. Indien een beschuldigde de Hollandse taal
niet verstaat, zal daarin worden gehandeld als hier-
achter bij de artikelen 93 en 94, ten opzichte van ge-
tuigen, is vastgesteld''.

Art.93. Indien een getuige niet mocht verstaan de
Hollandse taal zal de officier-commissaris een tolk ge-
bruiken.

Additionele bepalingen betreffende de berechting

van krijgsgevangenen en andere geinterneerde personen

die ingevolge artikel 65 van het Wetboek van Militair

Strafrecht gedeeltelijk met Nederlandse militairen zijn

gelijkgesteld.

XVI. De tenlastelegging zal de beklaagde worden
medegedeeld in een taal welke hij verstaat. Een af-
schrift van de tenlastelegging zal aan de raadsman
worden gezonden.

XVII. De beklaagde is vrij in de keuze van zijn
raadsman, mits deze op grond van artikel 114 als zodanig
kan optreden, dan wel een officier is van zijn nationali-
teit, die zich in Nederlandse krijgsgevangenschap of in-
ternering bevindt en bereikbaar is of een advocaat is van
zijn nationaliteit.

Rijkswet van 4 Juli 1963 (Stb. 295).

Art.IV. Wij kunnen bepalen, dat vreemde militairen
van een vreemde krijgsmacht voor de toepassing van door
ons aan te wijzen wettelijke bepalingen worden gelijkge-
steld met Nederlandse militairen dan wel met de Neder-
landse krijgsmacht.

Uitvoeringswet genocide verdrag. Wet van 2 juli 1964
(Stb. 243), 11. gew. bij de Wet van 8 april 1971 (Stb.
210).

De tekst van art. 93 is opgenomen. Art. 94 betreft de
eedsaflegging door een tolk.
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Art.S. 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op
de Nederlander, die zich buiten Nederland schuldig
maakt:

1°. aan een misdrijf omschreven in de artikelen 1 en 2
van deze wet;

21. aan het misdrijf omschreven in artikel 131 van het
Wetboek van Strafrecht, indien het strafbare feit of het
misdrijf waarvan in dat artikel gesproken wordt, is een
misdrijf als bedoeld in de artikelen-1 en 2 van deze wet.

2. De vervolging kan ook plaats hebben, indien de ver-
dachte eerst na het begaan van het feit Nederlander
wordt.

Algemene termilnenwet. Wet van 25 juli 1964 (Stb. 314),
houdende berekening van termijnen in verband met de za-
terdag, de zondag en de algemeen erkende feestdagen, 11.
gew. bij de wet van 17 febr. 1982 (Stb. 70).

Art.l. 1. Een in de wet gestelde termijn die op za-
terdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt,
wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet
een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Art.2. Een in een wet gestelde termijn van ten minste
drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin
ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Art.3. 1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van
deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede
Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemel-
vaartsdag, de dag waarop de verjaardag des Konings wordt
gevierd en de vijfde mei.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrij-
dag met de in het vorige lid genoemde dagen
gelijkgesteld.

Vreemdelingenwet. Wet van 13 jan. 1965 (Stb. 40), 11.
gew. bij de wet van 11 dec. 1980 (Stb. 666).

Redactionele opmerking

Deze wet - die regelen geeft betreffende de toelating en
uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op
vreemdelingen die in Nederland verblijf houden en de
grensbewaking - maakt uit haar aard onderscheid naar na-
tionaliteit. Voor een bespreking van de afzonderlijke
artikelen daaromtrent zij verwezen naar deel I hoofdstuk
4.4.1, pg. 48 van dit rapport en - voor wat betreft het
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vreemdelingenbeleid als zodanig - naar de Notitie inzake

het Nederlandse vreemdelingenbeleid van de Staatssecre-

taris van Justitie (Tweede Kamer, zitting 1978-1979,

15649, nrs. 1 - 2). Overig onderscheid is wel in deze

inventarisatie opgenomen.

Art.31. 6. De commissie kan, hetzij ambtshalve, het-
zij op vordering van de vertegenwoordiger van Onze Mi-
nister of op verzoek van de vreemdeling of diens
raadsman, andere personen uitnodigen als getuige of als
deskundige mondeling of schriftelijk verklaringen voor
haar af te leggen, dan wel als tolk op te treden.

Uitleveringswet. Wet van 9 maart 1967 (Stb. 139), 11.
gew. bij de wet van 16 nov. 1981 (Stb. 683).

Redactionele opmerking

N

N

De Uitleveringswet handelt over uitlevering en enkele
andere vormen van internationale rechtshulp in strafza-
ken.
Omdat de Uitleveringswet in artikel 4 de uitlevering van
Nederlanders verbiedt, heeft zij slechts betrekking op
vreemdelingen.
Alleen bepalingen waarin gesproken wordt van de Neder-
landse nationaliteit en bepalingen die onderscheid tus-
sen vreemdelingen onderling tot gevolg (kunnen) hebben
zijn hier vermeld. Bepalingen die alleen spreken van
'vreemdeling' blijven hiermee buiten deze
inventarisatie.

Art.l. In deze wet wordt verstaan onder:

vreemdeling: ieder die niet Nederlander is in de zin van
de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
(Stb. 1892, 268) en die niet op grond van een andere wet
als'Nederlander wordt behandeld.

Art.4. Nederlanders worden niet uitgeleverd17.

17. Nederland heeft een voorbehoud gemaakt bij art. 6.
lid 1, onder a en b van het Europees
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Art.35. Indien twee of meer staten de uitlevering
van dezelfde persoon hebben gevraagd, houdt Onze Minis-
ter bij de beslissing op hun verzoeken - voor zover deze
ontvankelijk en voor inwilliging vatbaar zijn - rekening
met het belang van een goede rechtsbedeling en voorts in
het bijzonder met:

d. de nationaliteit van de opgeeiste persoon;

Art.48. 1. Vreemdelingen die, ten behoeve van een
strafrechtelijk onderzoek of de tenuitvoerlegging van
een strafvonnis, door de autoriteiten van een vreemde
staat ter beschikking van de autoriteiten van van een an-
dere staat worden gesteld, kunnen met toestemming van
Onze Minister over Nederlands grondgebied worden ver-
voerd.

4. In geval van een niet voorziene landing op Neder-

lands gebied ken de vreemdeling, op verzoek van de hem

begeleidende buitenlandse ambtenaren, voorlopig worden

aangehouden krachtens een bevel. van een.terplaatse be-

voegde officier of hulpofficier van justitie. Artikel 14

is van overeenkomstige toepassing.

Art.61. 1. De bepalingen van de voorgaande hoofd-

stukken zijn niet van toepassing op:

b. overlevering van gedeserteerde schepelingen aan au-
toriteiten van de staat waartoe zij behoren;

c. overlevering van leden van een vreemde krijgsmacht,
en'van personen die met hen-zijn gelijkgesteld, aan de
bevoegde militaire autoriteiten, voor zover die overle-
vering geschiedt krachtens een overeenkomst met een of
meer staten waarmede Nederland bondgenootschappelijke
betrekkingen onderhoudt.

Art.62. 4. Beslist de Hoge Raad dat de verzoeker Ne-
derlander is, dan wordt een inmiddels overeenkomstig de-
ze wet door de rechtbank aangevangen behandeling van een
verzoek tot diens uitlevering onmiddellijk beeindigd.

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsina van rechtsper-
sonen. Rijkswet van 9 maart 1967 (Stb. 161), 11.-gew.
bij rijkswet van 16 febr. 1978 (Stb. 158).

Uitleveringsverdrag 1957 (Trb.. 1965, 9). Het heeft
zich niet verplicht tot uitlevering van
vreemdelingen, die geintegreerd zijn in de Neder-
landse samenleving en in Nederland voor de hen
telastegelegde feiten kunnen worden vervolgd. Zie:
HR 1-2-1977, NJ 1977, 229; HR 27-11-1979, NJ 1980,
355 en Silvis, pp. 1145-1150.
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T Art.l. 3. Eveneens zijn tot wijziging bevoegd een of
meer hiertoe door het bestuur of de algemene vergadering
bij notariele akte in de Nederlandse taal aangewezen
personen. Net bestuur, onderscheidenlijk de algemene
vergadering, kan de aanwijzing te allen tijde bij
notariele akte in de Nederlandse taal intrekken.

T Art.2. 1. (...). De akte wordt verleden in de Neder-
landse taal.

T Art.12. 2. als art.2, lid 1 (red.).

T Art.20. 1. als art.2, lid 1 (red.).

Op

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
Wet van 1 mei 1975 (Stb. 284).

Art.6. 1. Geen voorzieningen als in deze wet bedoeld
staan voorts open tegen beschikkingen, berustende op een
wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage die
bij deze wet behoort. Algemeen verbindende uitvoerings-
regelingen van in de bijlage opgenomen voorschriften
worden geacht daarin mede te zijn opgenomenle.

Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven.
Wet van 26 juni 1975 (Stb. 382), houdende voorlopige re-
geling schadefonds geweldsmisdrijven.

Art.3. 1. Uit het fonds kunnen uitkeringen worden
gedaan:

b. aan Nederlanders die ten gevolge van een aan boord
van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig buiten Ne-
derland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf zwaar li-
chamelijk letsel hebben bekomen;

c. ~'nabestaanden van een onder a of b' bedoeld per-
soon (...).

Wet betreffende de positie van Molukkers. (Faciliteiten-
wet Molukkers). Wet van 9 sept. 1976 (Stb. 468).

18. Zie van de bijlage met name de wetten opgenomen onder
de Departementen van Binnenlandse Zaken en van So-
ciale Zaken, waar o.a. de Uitkeringswet Indische
geinterneerden, de Wet van 2 juli 1980 (Stb. 385) en
de "wetten op de werknemers- en de volksverzekeringen
genoemd worden.
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Redactionele opmerking

OP

Deze wet bevat een regeling omtrent de positie van in Ne-
derland wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap
bezitten. Op grond van deze wet worden zij bij de toe-
passing van de Nederlandse wetgeving behandeld als ware
zij Nederlanders, met uitzondering van het aktief en
passief kiesrecht en de dienstplicht.
De afzonderlijke artikelen zijn niet in deze inventa-
risatie opgenomen. Zie voor een bespreking van deze wet
deel I, hoofdstuk 4.3, pg. 46.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbe-
scherming en rechtsbijstand. Wet van 8 maart 1980 (Stb.
95), houdende uitvoering van artikel 19, zevende lid van
het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees So-
ciaal Handvest.

Art.l. De werknemers die onderdaan zijn van een
staat, welke partij is bi het Europees Sociaal
Handvest, en wettig op het grondgebied van Nederland
verblijven, zijn. vrijgesteld van het stellen van ze-
kerheid, als bedoeld in de artikelen 152, 353 en 414 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor zover
het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband
met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal
Handvest.

Art.2. 1. Aan werknemers, die onderdaan zijn van een
staat welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest
en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven,
wordt rechtsbijstand verleend op de voet van de Wet van 4
juli 1957 (Stb. 233), tot regeling van de rechtsbijstand
aan on- en minvermogenden voor zover het rechtsvor-
deringen en verzoeken betreft in verband met artikel 19,
leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

2. Het bepaalde in artikel 855, tweede lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toe-
passing op de in het eerste lid bedoelde werknemers.

Art.3. De werknemers die onderdaan zijn van een
staat welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest
en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven,
doch aldaar geen vast verblijf hebben, kunnen niet op
grond van de artikelen 585 onder 9° en 768 van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gegijzeld
voor zover het rechtsvorderingen en.verzoeken betreft in
verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees
Sociaal Handvest.
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BESLUITEN

C L

Reglement I. Besluit van 14 september 1838 (Stb. 36),
11. gew. bij besluit van 28 september 1972 (Stb. 507).

Art.68. (...).
De griffie is gesloten op de zaterdag, de zondag en de in
artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen
erkende feestdagen en de bij of krachtens dat artikel
daarmede gelijkgestelde dagen, tenzij op zulk een dag
een terechtzitting wordt gehouden (...).

Giizelingsbesluit. Besluit van 26 sept. 1928 (Stb.

382), tot regeling opnieuw van de tenuitvoerlegging van

de gijzeling.

Art.9. Den gegijzelde wordt, zoo hij dit verlangt,

verstrekt een bijbel of een kerkboek van zijn godsdien-

stige gezindte (...).

Psychopathenreglement. Besluit van 28 sept. 1928 (Stb.
368), tot uitvoering van de artikelen 37c en 37d van het
Wetboek van Strafrecht, 11. gew. bij besluit van 4 juli
1977 (Stb. 422).

Art.95. Bij de verpleging worden de volgende voor-
waarden in acht genomen, welke in de overeenkomst van
uitbesteding uitdrukkelijk worden vermeld:

7°. op zijn erkende godsdienstige feest- en kerkdagen-

voor de Christelijke gezindten Zondagen, voor de overige

gelijksoortige dagen daaronder begrepen- wordt-den ver-

pleegde, voor zoover eenigszins mogelijk, gelegenheid

gegeven een godsdienstoefening bij te wonen;

de godsdienstoefeningen van het Rijksasyl, welke mede
voor hem gehouden worden, woont de verpleegde bij;

de verpleegde volgt het mede voor hem gegeven gods-
dienstonderwijs van het Rijksasyl; indien de
geneesheer-directeur het volgen van ander godsdienst-
onderwijs wonschelijk acht, woont de verpleegde dit bij;

80. op zijn erkende, als rustdag te vieren, godsdien-
stige feest- en kerkdagen, Zondagen en gelijksoortige
dagen daaronder begrepen, heeft de verpleegde geen ar-
beid te verrichten;

voor den verpleegde, die niet tot eenige godsdienstige
gezindte behoort, gelden de algemeene Christelijke
feestdagen, de Zondagen daaronder begrepen;
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Art.109. Bij de verpleging worden de navolgende
voorwaarden in acht genomen:

110. Op hun erkende godsdienstige feest- en kerkdagen-

voor de Christelijke gezindten Zondagen, voor de overige

gelijksoortige dagen daaronder begrepen - wordt den ver-

pleegden, voor zoover eenigszins mogelijk, gelegenheid

gegeven een godsdienstoefening bij te wonen;

de verpleegden wonen de godsdienstoefeningen en het
godsdienstonderwijs bij, die de directeur voor hen
wenschelijk acht;

12°. (...).
voor de verpleegden, die niet tot eenige godsdienstige

gezindte behooren, gelden de algemeene Christelijke
feestdagen, de Zondagen daaronder begrepen;

Art.115. Bij de verpleging worden de volgende voor-
waarden in acht genomen, welke in de overeenkomst van
uitbesteding uitdrukkelijk worden vermeld:

7°. op zijn erkende godsdienstige feest- en
kerkdagen-voor de Christelijke gezindten Zondagen, voor
de overige gelijksoortige dagen daaronder begrepen -
wordt den verpleegde, voor zoover eenigszins mogelijk,
gelegenheid gegeven. een godsdienstoefening bij te wonen;

de godsdienstoefeningen van een in de nabijheid gele-
gen verplegend gesticht van den uitbesteder, welke mede
voor hem gehouden worden, woont de verpleegde bij;

de verpleegde volgt het mede voor hem gegeven gods-
dienstonderwijs van dit gesticht;

indien door of vanwege den uitbesteder het volgen van
ander godsdienstonderwijs wenschelijk wordt geacht,
woont de verpleegde dit bij;

80. op zijn erkende, als rustdag te vieren godsdien-
stige feest- en kerkdagen, Zondagen en gelijksoortige
dagen daaronder begrepen, behoeft de verpleegde geen ar-
beid te verrichten;

voor den verpleegde, die niet tot eenige godsdienstige
gezindte behoort, gelden de algemeene Christelijke
feestdagen, de Zondagen daaronder begrepen;

Besluit van 12 okt. 1932 (Stb. 496), 11. gew. bij besluit
van 4 juli 1977 (Stb. 422).

Art.6. De ministeriele toestemming wordt bij voor-

keur verleend voor onbepaalde tijd en algemeen aan een

rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, welke

door organisaties van Nederlandse componisten en muziek-

uitgevers is gesticht, in verbinding staat met buiten-

landse gelijksoortige rechtspersonen en niet het oogmerk

heeft winst te maken.
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Uitvoeringsmaatregelen ex, art.48 Strafvordering.
Besluit van 3 mei 194,9 (Stb. J 190), 11. gew. bij besluit
van 28 maart 1980 (Stb. 157).

C L

0

0

O

Art.la. 1 Advocaten die ingevolge artikel 40, eerste
en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering als
raadsman aan in verzekering gestelde verdachten zijn
toegevoegd ontvangen voor iedere persoon die zij hebben
bijgestaan de volgende beloning:

c. een toeslag van f 65,= op de onder a en b genoemde
bedragen indien bijstand is verleend op een zaterdag,
een zondag of een bij of krachtens de Algemene termijnen-
wet aangewezen algemeen erkende feestdag.

Gevangenismaatregel, Besluit van 23 mei 1953 (Stb.
237), houdende vaststelling van een nieuwe Gevangenis-
maatregel, 11. gew. bij besluit van 22 april 1977 (Stb.
231).

Art.13b. 6. De klager kan zich door een raadsman
doen bijstaan.
Indien de klager geen raadsman heeft, kan de voorzitter
hem op verzoek een raadsman toevoegen. Indien de klager
de Nederlandse taal niet verstaat, schakelt de voor-
zitter zo nodig een tolk in ( ...) .

Art.13c. 4. Indien de klager de Nederlandse taal

niet verstaat, wordt de inhoud van de beslissing, als-

mede de kennisgeving bedoeld in het vorige lid, aan de

klager medegedeeld in een andere, voor hem wel be-

grijpelijke taal.

Art.26.3. Aan de gedetineerde die het Nederlands
niet of onvoldoende machtig is, wordt zoveel mogelijk in
een taal die hij verstaat informatie verstrekt over de in
het eerste lidvan dit artikel bedoelde onderwerpen.

© Art.63. 1. Aan ieder gesticht zijn een of meer

0

geestelijke verzorgers van protestantse,

rooms-katholieke en Israelitische gezindten verbonden,

benevens, indien wenselijk, een of meer plaatsvervan-

gers.

2. Op de protestantse en rooms-katholieke geestelijke
verzorging wordt toezicht uitgeoefend onderscheidenlijk
door de hoofdpredikant en de hoofdaalmoezenier bij de
inrichtingen van Justitie.

Art.64. 3. Aan de geestelijke verzorgers van andere
gezindten dan die waarvan een geestelijke verzorger aan
het gesticht verbonden is, wordt binnen de grenzen door
de noodzakelijkheid van orde in het gesticht te stellen,
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gelegenheid gegeven tot het behartigen van de
geestelijke belangen van de tot hun gezindte behorende
gedetineerden die zulks verzoeken.

N

N

L

1

Art.69. 1. Op hun erkende godsdienstige kerk- en
feestdagen - voor de christelijke gezindten zondagen,
voor de overige gezindten gelijksoortige dagen daaronder
begrepen - worden voor de gedetineerden, die tot gods-
dienstige gezindten behoren, voor zover enigszins moge-
lijk, godsdienstoefeningen gehouden.

Art.73. De aan het gesticht verbonden geestelijke
verzorgers en geestelijke raadslieden bezoeken de ge-
detineerden, wier geestelijke verzorging aan hen is op-
gedragen, zo spoedig mogelijk en houden geregeld contact
met hen.

Art.74. De gedetineerden worden in de gelegenheid
gesteld godsdienstonderwijs te ontvangen van de aan het
gesticht verbonden geestelijke verzorgers.

Art.75. 1. Op hun. erkende, als rustdag te vieren
godsdienstige feest- en kerkdagen, zondagen en gelijk-
soortige dagen daaronder begrepen, benevens bij
retraites, tridue, protestants-kerkelijke conferenties
en buitenkerkelijke bezinningssamenkomsten behoeven de
daarbij betrokken gedetineerden geen arbeid te ver-
richten.

2. Voor de gedetineerden, die niet tot enige godsdien-
stige gezindte behoren, gelden de algemene christelijke
feestdagen, de zondag daaronder begrepen, als rustdag.

Art.91. 6. Aan de gedetineerde wordt van het niet
verzenden of niet uitreiken van door hem geschreven of
voor hem bestemde brieven en andere poststukken onver-
wijld en in ieder geval uiterlijk binnen vierentwintig
uur schriftelijk en onder opgave van redenen mededeling
gedaan. Is de gedetineerde vreemdeling, dan geschiedt de
mededeling zoveel mogelijk in een taal die hij verstaat.

Art.100. 3. Indien een straf is opgelegd, wordt de
gedetineerde binnen vierentwintig uur na de strafop-
legging schriftelijk en in begrijpelijke taal daarvan
een met redenen omklede mededeling gedaan. Hij wordt
daarbij gewezen op de mogelijkheid van beklag bij de com-
missie van toezicht, alsmede van de wijze waarop en de
termijn waarbinnen dit beklag moet worden gedaan. Is de
gedetineerde vreemdeling, dan geschiedt de mededeling
zoveel mogelijk in een taal die hij verstaat.
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Beroepsreglement. Besluit van 1 aug. 1956 (Stb. 423),
ter uitvoering van de Beroepswet, 11. gew. bij besluit
van 18 april 1977 (Stb. 217).

N

N

C L

C L

Art.12. (...). Tevens worden bescheiden overgelegd,
waaruit kan blijken dat de aanbevolenen voldoen aan de
eisen, gesteld bij de artikelen 12 en 14, derde lid, der
Beroepswet' .

Art.18. Geen terechtzittingen of andere bijeen-
komsten worden gehouden op de zaterdag, de zondag en de
in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde alge-
meen erkende feestdagen en de bij of krachtens dat arti-
kel daarmede gelijkgestelde dagen.

Besluit inlichtingen justitiele documentatie. Besluit
van 23 sept. 1958 (Stb. 466)

Art.7. 3. De voorgaande leden zijn van toepassing op

de Vreemdelingenwet,

Besluit registratie justitiele gegevens. Besluit van 23
sept. 1958 (Stb. 476), 11. gew. bij besluit van 23 aug.
1977 (Stb. 486).

Art.2. De justitiele documentatiedienst registreert:
1. de op of na de dag der inwerkingtreding van de wet

door de officier van justitie in behandeling genomen za-
ken tegen:

b. iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of ven-
nootschap, aangemerkt als verdacht van een overtreding
van:

de Vreemdelingenwet,

Deurwaardersreglement, zoals dit opnieuw is vastgesteld
bij besluit van 27 dec. 1960 (Stb. 562), 11. gew. bij
besluit van 19 april 1977 (Stb. 219).

iv. Artikel 12 Beroepswet stelt onder andere het ver-
eiste van Nederlanderschap.
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Art.16. De tarieven, genoemd in de artikelen 14 en
15, worden met de helft verhoogd voor ambtsverrichtingen
in buiten voor het doen van exploten vastgestelde uren en
voor ambtsverrichtingen op de zondag en de in artikel 3
van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende
feestdagen en de bij of krachtens dat artikel daarmede
gelijkgestelde dagen.

C L T

T

L

Besluit tarieven in strafzaken. Besluit van 27 nov. 1963
(Stb. 469), 11. gew. - bij besluit van 18 april 1977 (Stb.
217).

Art.1. 1. Voor werkzaamheden, als bedoeld in artikel
3, lid 1, sub a, van de Wet tarieven in strafzaken, zijn
vergoedingen verschuldigd berekend naar de volgende ta-
rieven:

II. aan vertalers voor vertalingen uit of in
a. het frans, duits en engels f 1,55 per regel;
b. andere talen f 2,40 tot f 3,40 per regel.
III. aan tolken in
a. de frans,-duitse en engelse taal f 61,90 per uur;
b. andere talen f 77,60 tot f 108,45 per uur..
2. Deze tarieven worden met de helft verhoogd voor

werkzaamheden, die ingevolge het daartoe strekkende ver-
zoek of de gegeven opdracht moeten worden verricht op:

c. een in artikel 3 van de Algemene termijnenwet ge-
noemde algemeen erkende feestdag of een bij of krachtens
dat artikel daarmede gelijkgestelde dag.

Art.2. 1. Wegens tijdverzuim als bedoeld in artikel
3, lid 1, sub b, van de Wet tarieven in strafzaken, zijn
vergoedingen verschuldigd berekend naar de volgende ta-
rieven:

II. aan vertalers en tolken in:
a. de franse, duitse en engelse taal f 61,90 per uur;
b. andere talen f 77,60 tot f 108,45 per uur.

Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming. Besluit van 25
juli 1964 (Stb. 327), 11. gew. bij besluit van 9 mei 1919
(Stb. 255).

Art.169. 1. Aan de in de rijksinrichtingen opgenomen

minderjarigen wordt gelegenheid gegeven:

b. dan wel deel te nemen aan bijeenkomsten onder

leiding van geestelijke verzorgers vanwege door Onze Mi-

nister toegelaten genootschappen op geestelijke grond-

slag.
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Art.170. 1. Aan iedere inrichting zijn naar behoefte

geestelijke verzorgers van protestantse,

rooms-katholieke en Israelitische gezindte verbonden.

2. Op de protestantse en de roomskatholieke geestelijke

verzorging wordt toezicht uitgeoefend onderscheidenlijk

door de hoofdpredikant en de hoofdaalmoezenier bij de

inrichtingen van justitie.

L

Art.172. Aan geestelijke verzorgers van andere gods-
dienstige gezindten dan waarvan een geestelijke ver-
zorger aan de inrichting is verbonden, wordt, binnen de
grenzen door de noodzakelijkheid van orde in de inrich-
ting te stellen, gelegenheid gegeven tot het behartigen
van de geestelijke belangen van de tot hun godsdienstige
gezindte behorende minderjarigen.

Art.173. Aan geestelijke verzorgers vanwege door

Onze Minister toegelaten genootschappen op geestelijke

grondslag wordt, binnen de grenzen door de noodzakelijk-

heid van orde in de inrichting te stellen, gelegenheid

gegeven tot het behartigen van de geestelijke belangen

van de tot hun genootschap behorende minderjarigen.

Art.175. 1. Op hun erkende godsdienstige kerk- en

feestdagen - voor christelijke gezindten zondagen, voor

de overige godsdienstige gezindten gelijksoortige dagen

daaronder begrepen - wonen de minderjarigen de gods-

dienstoefeningen voor hun gezindte bij.

Vreemdelingenbesluit. Besluit van 19 sept. 1966 (Stb.
387), 11. gew. bij besluit van 9 febr. 1981 (Stb. 30).

Redactionele opmerking

Het Vreemdelingenbesluit wordt voor wat betreft het

onderscheid naar nationaliteit behandeld in deel I,

hoofdstuk 4.4.2, pg. 52. Overig onderscheid is wel in de-

ze inventarisatie opgenomen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

T

T

Art.17. 1. De in artikel 31, zesde lid, van de Wet
bedoelde vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, als-
mede voor tijdverzuim, aan getuigen, deskundigen en
tolken, worden berekend naar regelen, vervat in de arti-
kelen 2-4 en 6 van het Besluit tarieven in strafzaken.

Art.18. 3. De artikelen 2-4, 6, 8 en 10-17 zijn ten

aanzien van de overeenkomstig het eerste lid ingestelde

subcommissies van overeenkomstige toepassing.

115



0 Art.46. 2. De in het voorgaande lid bedoelde kennis-
geving vermeldt voorts waar en wanneer de vreemdeling
en, zo hij die heeft, zijn raadsman inzake zullen kunnen
verkrijgen van de op de zaak betrekking hebbende, door
Onze Minister aan de commissie overgelegde stukken, ten
aanzien waarvan Onze Minister niet heeft bepaald dat de
geheimhouding ervan om gewichtige redenen geboden is.
Zij bevat tevens de mededeling, dat de vreemdeling en, zo
hij die heeft, zijn raadsman de commissie kunnen ver-
zoeken, bepaalde personen uit te nodigen als getuige of
deskundige verklaringen voor haar af te leggen dan wel
als tolk op te treden.

Besluit Burgerlijke Stand. Besluit van 21 juli 1969
(Stb. 326), 11. gew. bij besluit van 9 mei 1975 (Stb.
.209).

N

N

C L

T Art.16. 2, onder 2: Hij schrijft de akten duidelijk
leesbaar in de Nederlandse taal, (...).

Art.23. 1. Buiten Nederland overeenkomstig de
plaatselijke- voorschriften opgemaakte akten van
geboorte, huwelijksakten en akten van overlijden worden
op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in de re-
gisters, onderscheidenlijk van geboorten, van huwelijken
en echtscheidingen, en van overlijden, van de gemeente
's-Gravenhage indien de akte een persoon betreft die op
het ogenblik van het verzoek Nederlander is of te eniger
tijd Nederlander is geweest.

C L

Art.36. 4. De verplichting tot aangifte moet worden
vervuld binnen drie dagen na de bevalling, zaterdagen,
zondagen en algemeen erkende feestdagen niet
meegerekend.

Art-47. De in artikel 44, lid 1, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek voorgeschreven aanplakking geschiedt
binnen een week na de aangifte, en wel op vrijdag of, in-
dien die vrijdag een algemeen erkende feestdag is, op de
eerste daaraan voorafgaande dag die niet zulk een feest-
dag is.

Art.51. De huwelijksakte vermeldt (...):
h. de nationaliteit die een niet Nederlandse echtge-

noot vermoedelijk heeft; (...).

Besluit bijzondere akten van de Burgerlijke Stand. Be-
sluit van 11 dec. 1969 (Stb 558).
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T Art.4. 1. De voorlopige akten worden duidelijk
leesbaar in de Nederlandse taal geschreven (...).

Tariefcommissiebesluit. Besluit van 16 sept. 1971 (Stb.
560), gew. bij besluit van 23 jan. 1973 (Stb. 16).

Art.17. Het secretariaat is gesloten op de zaterdag,
de zondag, de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet
genoemde algemeen erkende feestdagen en de bij of krach-
tens dat artikel daarmee gelijk gestelde dagen.

C L

Besluit van'23 november 1972 tot uitvoering van artikel
3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (aanwijzing van landen en gebieden) (Stb.
1972, 618), gewijzigd bij besluit van 26 april 1974 (Stb.
224) en 5 december 1974 (Stb. 732).

N

N

Art.2. 2. Voor de verzekering van de aan-
sprakelijkheid voor schade ten gevolge van ongevallen,
voorgevallen op het in het vorige lid genoemde gebied,
gelden de bepalingen die krachtens de Wet aan-
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn gesteld
met betrekking tot ongevallen die in Nederland plaats
vinden, met dien verstande dat als benadeelden slechts
in aanmerking behoeven te worden genomen Nederlanders en
onderdanen van een der in artikel 1 aangewezen landen20.

Besluit van 6 januari 1976, (Stb. 1).

Overwegende dat vermeden dient te worden dat
Nederlanders door te treden in staats- of krijgsdienst
van de Republiek Suriname hun Nederlandse nationaliteit
verliezen.

20 In art. 1 worden als landen aangewezen: Belgie;
Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het land
Berlijn; Denemarken; Duitse Democratische Republiek;
Finland; Frankrijk en Monaco; Hongarije; Ierland;
Italie, San Marino en Vaticaanstad; Luxemburg; Noor-
wegen; Oostenrijk; Tsjechoslowakije; Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland; de
Kanaal-Eilanden en het eiland Man, met uitzondering
van Gibraltar; Zweden; Zwitserland en Liechtenstein.
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Aan Nederlanders die zich in krijgsdienst of staats-
dienst van de Republiek Suriname begeven, wordt hiertoe
verlof verleend (...).

Ambtenarenreglement rijkspolitie. Besluit van 15 juni
1976 (Stb. 239), 11. gew. 18 sept. 1980.

C L Art.18. 6. De diensttijden worden zodanig geregeld
dat

c. zoveel mogelijk wordt gezorgd, dat de ambtenaar op
de zondag en de voor hem geldende kerkelijke feestdagen
zijn kerk kan bezoeken;

(...)
7. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van het ver-

richten van dienst op Zondag is bepaald,. geldt mede voor
het verrichten van dienst op de Nieuwjaarsdag, de Tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede Pinksterdag, de
beide Kerstdagen en de dag waarop Onze verjaardag wordt
gevierd.

Besluit Naturalisatiegelden. Besluit van 21 jan. 1981
(Stb. 12).

P Art.2. 1. Geen bedrag is verschuldigd voor de
naturalisatie van:

a. een persoon die ten tijde van de indiening van het
verzoek naar Nederlands recht minderjarig is dan wel,
indien hij in de Nederlandse Antillen woonachtig is,
naar Nederlands- Antilliaans recht minderjarig is;

b. een persoon die geboren is in de Nederlandse
Antillen, de leeftijd van eenentwintig jaar wel, doch
die van vijfentwintig jaar nog niet heeft bereikt en se-
dert zijn geboorte woonplaats of werkelijk verblijf in
de Nederlandse Antillen heeft gehad.

BESCHIKKINGEN

Beschikking van de Minister van Justitie van 28 april
1959, tot uitsluiting van strafbare feiten van het aan-
hangig maken door oproeping (Stcrt. 1959, 82), 11. gew.
bij beschikking van 4 dec. 1964 (Stcrt. 242).

P
De Minister van Justitie a.i.,

bepaalt dat:
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b. gelet op de nadere voordrachten, welke de

officieren van justitie, de kantonrechters gehoord,

hebben ingezonden, in verband met artikel 384 van het

Wetboek van Strafvordering voor alle kantons van het

aanhangig maken door oproeping zullen zijn uitgesloten

de navolgende strafbare feiten:

4. die, welke zijn begaan door een minderjarige, die
de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en wiens
ouders of voogd een bekende verblijfplaats binnen het
Rijk in Europa hebben;

P

T

Beschikking van de Minister van Justitie van 27 aug. 1962
(Stcrt. 169).

Art.I. Vrijgelaten wordt de uit- en invoer van
jachtgeweren, met inbegrip van ten hoogste 200 jachtpa-
tronen voor de gezamenlijke geweren, welke worden mede-
gevoerd door in Nederland wonende houders van een
geldige jachtakte, als bedoeld in artikel 18, eerste
lid, sub a of b, der Jachtwet, die zich ter jacht naar
het buitenland begeven, respectievelijk- na aldaar ge-
jaagd' te hebben weder naar Nederland terugkeren,
voorzover die geweren in de jachtakte zijn omschreven.

Voorschrift Vreemdelingen. Beschikking van de Minister

van Justitie van 22 sept. 1966 (Stcrt. 188), 11. gew. bij

beschikking van 25 sept. 1981 (Stcrt. 186) (40e wij-

ziging).

Redactionele opmerking

Het Voorschrift Vreemdelingen wordt voor wat betreft

onderscheid naar nationaliteit behandeld in deel I,

hoofdstuk 4.4.3, •pg. 53. Overig onderscheid is wel in de-

ze inventarisatie opgenomen.

Art.6. 2. De bemanningslijst wordt volledig
ingevuld, gedagtekend en door of namens de gezagvoerder
ondertekend. De gevraagde gegevens omtrent familienaam,
voornamen, rang, nationaliteit en geboortedatum (en
-plaats) moeten worden verstrekt ten aanzien van de ge-
zagvoerder en alle bij het binnenvaren van Nederland aan
boord van het schip aanwezige personen, die deel uit-
maken van de bemanning en als zodanig op de monsterrol
voorkomen. De bemanningslijst van het als bijlage 2b bij
deze beschikking gevoegde model wordt ingevuld in blok-
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letters van Latijns karakter in de Nederlandse, Engelse.
Franse of Duitse taal. Indien gebruik wordt gemaakt van
een bemanningslijst van het als bijlage 2c bij deze be-
schikking gevoegde model, wordt met deze lijst genoegen
genomen ongeacht de taal waarin deze is gesteld. Wel kan
zo nodig een schriftelijke vertaling worden verlangd in
de Engelse, Franse, Spaanse of Russische taal, met dien
verstande dat op de lijst, of de vertaling daarvan, in de
Russische taal (Cyrillisch schrift) de gegevens omtrent.
de• gezagvoerder en de bemanningsleden in letters van
Latijns karakter moeten zijn gesteld. Voorts dienen
steeds Arabische cijfers te worden gebruikt.

9

Richtlianen voor aeslachtsnaamwiizieino 1976. Beschik-
king van de Staatssecretaris van Justitie van 3 dec. 1976
(Stcrt. 240) zoals gewijzigd bij beschikking van 24
april 1980 (Stcrt. 89).

Alg: De richtlijnen gelden in beginsel alleen voor
Nederlanders. Aan vreemdelingen wordt alleen. geslachts-
naamwijziging toegestaan indien het vluchtelingen be-
treft, of daarmee gelijk te stellen personen, dan wel
personen in wier land vrijheid op het stuk van de ge-
slachtsnaam bestaat.

Richtlianen voor naturalisatie krachtens de wet. Be-
schikking van de Staatssecretaris van Justitie van 23
maart 1979 (Stcrt. 65), 11. gew. bij beschikking van 27
jan. 1981 (Stcrt. 20).

Redactionele opmerking

Uit de toelichting:
"Deze Richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op

naturalisatie krachtens de wet (artikel 5 van de Wet op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,
268)). Zij vormen de neerslag van het beleid dat ten aan-
zien van alle verzoeken om naturalisatie wordt gevoerd.
Wat betreft naturalisatie bij de wet kan dit beleid ui-
teraard niet in bindende regels worden vastgelegd,
aangezien de bevoegdheid van de Minister van Justitie
daarbij niet verder gaat dan de beslissing, verzoekers
al dan niet voor naturalisatie voor te dragen".
De afzonderlijke artikelen zijn niet in deze inventa-

risatie opgenomen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Beschikking particuliere beveiligingsorganisaties.
Besluit van de Minister van Justitie van 6 sept. 1979.
(Stcrt. 173), tot uitvoering van art.18 van het K.B. van
2 juli 1938.

Art.8. 1. Met de leiding van de particuliere bevei-
ligingsorganisatie mag rechtstreeks noch middellijk zijn
belast hij die hiervoor geen toestemming heeft van de Mi-
nister van Justitie. Deze hoort daarover het hoofd van de
plaatselijke politie. Toestemming kan worden geweigerd
indien de betrokkene:

a. geen onderdaan.is van een lidstaat van de Europese
Economische Gemeenschap;

b. (...).

Art.9. 1. De particuliere beveiligingsorganisatie
neemt geen personeelsleden, belast met beveiligingswerk-
zaamheden, in dienst die niet aan de volgende eisen vol-
doen:

b. zij moeten onderdaan zijn van een lidstaat van de
Europese Economische Gemeenschap.

Beschikking van de Staatssecretaris van Justitie van 23
maart 1981 (niet gepubliceerd), houdende vaststelling
van een nieuw huishoudelijk reglement. voor het Militair
Penitentiair Centrum Nieuwersluis.

Art.22. De dagindeling van de gedetineerden is als
volgt:
(dan volgen de verschillende dagindelingen voor de werk-
dagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, red.).

Art.55. 1. In gevallen waarin wettelijke en andere
voorschriften aan advocaten en als raadsman optredende
officieren en reclasseringsambtenaren vrije toegang tot
de inrichting verlenen voor de uitoefening van hun taak,
kunnen deze hun clienten alleen spreken.

2. Het vorige lid is mede van toepassing op ouders en
voogden van strafrechtelijke minderjarige -in voorlopig
arrest-gestelden.

3. Het bepaalde in de vorige leden lijdt uitzondering
op zon- en feestdagen, tijdens de uren van de nachtdienst
en op tijdstippen waarop de goede gang van zaken in de
inrichting dergelijk bezoek niet toelaat.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

N

N

N P

WETTEN

Grondwet. Tekst, zoals deze luidt na de laatstelijk
blijkens de Wetten van 10 febr. 1972 (Stb. 102-103 en 105
en 108), en 11 maart 1972 (Stb. 104), daarin aangebrachte
veranderingen (Tekst, zoals bekendgemaakt bij besluit
van 17 april 1972 (Stb. 193».

Art.4. 2. De wet regelt de toelating en de uit-
zetting van vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op
welke ten aanzien van hun uitlevering verdragen met
vreemde Mogendheden kunnen worden gesloten.

Art.S. 1. Iedere Nederlander is tot elke landsbe-
diening benoembaar'.

2. Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar, dan volgens
de bepalingen der wet2.

Art.6. 1. De wet verklaart wie Nederlanders en wie

ingezetenen zijn.

Naturalisatie geschiedt door of krachtens de wet.
De wet regelt de gevolgen der naturalisatie ten aanzien
van de echtgenote en minderjarige kinderen van de
genaturaliseerde.

1. Krachtens art.25, sub c Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (1966) heeft elke
burger het recht op algemene voet van gelijkheid te
worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn
land. Volgens Swart (diss. pg. 29-30) wordt in onze
tijd onder burgerschap alleen staatsburgerschap ver-
staan.

2. Zie Hof van Justitie EG 17 dec. 1980, R.V. no. 107.
Uit de noot bij dit arrest: "De algemene uitsluiting
van vreemdelingen van de benoeming tot rijksambtenaar
is voor EEG-onderdanen niet te rijmen met art. 48
EEG-verdrag".
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Art.9. 1. Het recht der ingezetenen tot vereniging
en vergadering wordt erkend.

2. De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat
recht in het belang der openbare orde.

Art.44. Bij het aanvaarden van het regentschap legt
de Regent in een verenigde vergadering van de
Staten-Generaal in handen van de Voorzitter de volgende
eed of belofte af:
"Ik zweer (beloof) (...)'dat ik de algemene en bijzondere
vrijheid, en de rechten van alle des Konings onderdanen
en van elk hunner zal beschermen en (...)".

Art.53. In deze vergadering wordt door de Koning de
volgende eed of belofte op de Grondwet afgelegd:
"Ik zweer (beloof) aan het Nederlandse volk, dat Ik de
Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven".

Art.54. Na het afleggen van deze eed of belofte wordt
de Koning in dezelfde vergadering gehuldigd door de Sta-
ten-Generaal, wier Voorzitter de volgende plechtige ver-
klaring uitspreekt, die vervolgens door hem en elk der
leden, hoofd voor hoofd, beedigd of bevestigd wordt:
"Wij ontvangen en huldigen, in naam van het Nederlandse
volk en krachtens de Grondwet, U als Koning; (...)^

Art.74. 2. Vreemde adeldom kan door geen Nederlander
worden aangenomen.

Art.76. 2. In geen geval mogen andere Nederlanders3
of de vreemdelingen, die in Nederlandse staatsdienst
zijn, vreemde ordetekenen, titels, rang of waardigheid
aannemen, zonder bijzonder verlof van de Koning.

Art.88. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het ge-
hele Nederlandse volk.

Art.90. 1. De leden der Tweede Kamer worden recht-
streeks gekozen door de ingezetenen, tevens Nederlanders
of door de wet als Nederlandse onderdanen erkend, die de
door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden acht-
tien jaren mag zijn, hebben bereikt. (...).

Art.92. 1. De Eerste Kamer bestaat uit vijf en ze-
ventig leden.

2. Zij worden verkozen door de leden van' de Staten der

provincien op de grondslag van evenredige vertegenwoor-

diging binnen door de wet te stellen grenzen4.

Anderen dan in lid 1 genoemd, te weten de Koning en,
met zijn toestemming, de Prinsen van zijn Huis.
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Art.94. Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt
vereist, dat men Nederlander of door de wet als Neder-
lands onderdaan erkend zij, (...).

Art.100. Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet
men voldoen aan dezelfde vereisten als voor het lidmaat-
schap der Tweede Kamer zijn gesteld5.

Art.137. 1. De leden der Provinciale Staten worden
voor een bij de wet te bepalen aantal jaren rechtstreeks
gekozen door de ingezetenen der provincie, tevens
Nederlanders, of door de wet als Nederlandse onderdanen
erkend, (...).
.4. Om lid der Provinciale Staten te kunnen zijn wordt

vereist, dat men Nederlander of door de wet als Neder-
lands onderdaan erkend en ingezeten der provincie zij,

Art.152. 1. Aan het hoofd der gemeente staat een
raad, welks leden rechtstreeks voor een bepaald aantal
jaren worden gekozen door de ingezetenen der gemeente,
tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandse
onderdanen erkend, (...).

3. Om lid van de raad te kunnen zijn wordt vereist, dat
men Nederlander of door de wet als Nederlands onderdaan
erkend en ingezeten der gemeente zij, (...).

Art.194. 1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn
verplicht mede te werken tot handhaving der onafhanke-
lijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grond-
gebied.

2. Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan
die plicht worden opgelegd'.

Wet van 29 sept. 1815 (Stb. 47), houdende instelling van
de orde van de Nederlandse Leeuw, 11. gew. bij de Rijks-
wet van 24 mei 1956 (Stb. 289).

Art.l. Er wordt ingesteld eens Orde, strekkende ter
vereerende onderscheiding van Onze onderdanen die be-
wijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere
ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten
of buitengewone bekwaamheid in wetenschap en kunsten.
Deze Orde zal in bijzondere gevallen ook aan
vreemdelingen kunnen gegeven worden.

4. Zie art. 137 Grondwet.
5. Zie art. 94 Grondwet.
°. Aan dit artikel is voor wat betreft de dienstplicht

geen uitvoering gegeven.
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Gemeentewet. Wet van 29 juni 1851 (Stb. 85), 11. gew.
bij wet van 5 maart 1977 (Stb. 162).
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Art.4. 2. Onder ingezetenen worden in deze wet ver-
staan zij, die hun werkelijke woonplaats in de gemeente
hebben.

3. Zij, die in het bevolkingsregister ener gemeente

opgenomen zijn, worden voor de toepassing van deze wet,

behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke

woonplaats te hebben in die gemeente.

Art.21. Leden van de raad kunnen alleen zijn de inge-
zetenen der gemeente, die Nederlander of door de wet als
Nederlandsch onderdaan erkend zijn (...).

Art.67. Tot burgemeester is alleen benoembaar hij,

die Nederlander is, (...)7.

Art.103. Tot secretaris is alleen benoembaar hij,
die Nederlander is, (...).

Art.114. Op hem (de ontvanger, red.) is van toe-
passing hetgeen bij de artikelen 103-105 (...) is be-
paald.

.Art.183. 5. Tot ambtenaar van de burgerlijke stand
is alleen hij benoembaar, die Nederlander is (...).

16. De raad bepaalt tevens de uren, waarop elk bureau
van den burgerlijken stand (...) geopend zal zijn. Daar-
bij wordt (...) een afzonderlijke regeling getroffen
voor de zondag en de algemeen erkende feestdagen (...).
Onder algemeen erkende feestdagen wordt verstaan de in
artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig ge-
noemde en bij of krachtens dat artikel daarmede
gelijkgestelde dagen.

Wet regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot
landsbedieningena. Wet van 4 juni 1858 (Stb. 46).

Art.l. Vreemdelingen zijn benoembaar tot de landsbe-
dieningen van:

a. consul-generaal, consul en consulair agent;
b. kanselier, tolk en bediende bij de gezantschappen,

consulaten-generaal en consulaten;

'. Een soortgelijke bepaling ontbreekt in de Provincie-
wet ten aanzien van de Commissaris der Koningin.

°. Momenteel wordt gewerkt aan een regeling die deze wet
moet gaan vervangen (zie de Ontwerp Minderhedennota
pg. 118).
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c. hoofd van, hoogleeraar, leeraar of beambte bij
Rijks-instellingen van onderwijs, kunst of wetenschap;

d. ambtenaar bij de dienst der Rijks-telegrafen;
e. ambtenaar bij stoomwerktuigen tot Rijks-werken be-

hoorende;
f. ambtenaar bij het mijnwezen;
g. directeur en commissaris van 's Rijks entrepots;
h. wapen-controleur bij de inspectie der draagbare wa-

penen;

i. stempelsnijder bij 's Rijks Munt en bij het alge-
meen zegel-kantoor;

k. graveur bij de departementen van algemeen bestuur.

L

Art.2. Vreemdelingen, die bij de zee- of landmagt
van den Staat in dienst zijn of geweest zijn, kunnen, na
twaalfjarige werkelijke dienst, mits eervol daaruit ont-
slagen, benoemd worden tot de bediening van commies,
schipper of sloeproeijer bij de belastingen,
fortwachter, poortier of boomsluiter in vestingen, tol-
gaarder, sluiswachter, geemploijeerde in militaire
ziekeninrigtingen, in de magazijnen van kleeding, uit-
rusting en kampements-effecten, in die voor de
geneesmiddelen en in de militaire bakkerijen.

Art.3. Vreemdelingen, die op het tijdstip, dat deze
wet in werking treedt, reeds in burgerlijke landsbe
dieningen zijn geplaatst, kunnen ingelijks tot de in ar-
tikel 2 opgenoemde bedieningen worden benoemd.

Art.4. Vreemdelingen, die voor het in werking treden
dezer wet benoemd tot andere landsbedieningen dan in ar-
tikel 1 vermeld, kunnen in deze bedieningen worden be-
houden, doch bekomen geene bevordering in de landsdienst
dan na te zijn genaturaliseerd volgens de wet.

Wet bevolkings- en verblijfregisters. Wet van 17 april
1887 (Stb. 67), 11. gew. bij de wet van 24 dec. 1970
(Stb. 608).

Art.2. 2. (...). Eveneens geschiedt kosteloos het
verstrekken van inlichtingen bestemd voor een weten-
schappelijk of filantropisch doel, alsmede het ten
dienste van de geestelijke zorg verstrekken van in-
lichtingen aan een kerkgenootschap, als bedoeld in de
wet van 10 september 1853 (Stb. 102), aan een zelfstandig
onderdeel van een kerkgenootschap of aan een rechtsper-
soonlijkheid bezittend genootschap op geestelijke
grondslag, niet zijnde een kerkgenootschap.
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Wet van 4 april 1892, (.Stb. 55), houdende instelling van
de Orde van Oranje-Nassau, 11. gew. bij de wet van 21
maart 1923 (Stb. 105).

N P

N

N

Art.1. Er wordt eene Orde ingesteld, strekkende tot
vereerende . onderscheiding van Onze onderdanen of
vreemdelingen, die zich jegens Ons en den Staat of jegens
de Maatschappij op bijzondere wijze hebben ver-
dienstelijk gemaakt.

ambtenarenwet. Wet van 12 dec. 1929 (Stb. 530), 11. gew.
bij de wet van 17 okt. 1978 (Stb. 564).

Art.7.. 1: Benoembaar tot lid (van de Ambtenarenge-
rechten, red.) is iedere ingezetene des Rijks, tevens
Nederlander (i..).

Wet van 30 april 1940, (Stb. 100), tot herziening van de
wet van 30 april 1815, no: 5 (Stb.33),houdende in-
stelling van de Militaire Willems-Orde, zoals deze is
gewijzigd bij de Rijkswet.van 24 mei 1956 (Stb. 289).

Art.l. (...).
In bijzondere gevallen kunnen ook niet-militaire
Nederlandsche onderdanen, alsmede vreemdelingen, die
zich door zoodanige daden hebben onderscheiden, in de
Orde worden opgenomen.

Art.8. (...).
Vreemdelingen leggen den eed (de belofte) niet af.

Art.9. (...).
Bij de benoeming van een niet-militair Nederlandsch
onderdaan of vreemdeling tot ridder der 4e of der 3e
klasse wordt in elk voorkomend geval door Ons bepaald of
aan den betrokkene eene toelage, als bedoeld in de leden
1 en 2 zal worden toegekend.

Garantiewet Militairen KNIL. Wet van 22 juni 1951 (Stb.
239), houdende vaststelling van zekere waarborgen jegens
bepaalde groepen militairen en gewezen militairen van
het voormalige KNIL, alsmede hun nagelaten betrekkingen,
11. gew. bij de wat van 4 aug. 1958 (Stb. 437).

Art.l. Deze wet verstaat onder:
1. "Militairen"
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a. (...), voorzover zij Nederlander zijn en zolang zij
deze status behouden, tenzij artikel'7a op hen van toe-
passing is, dan wel dispensatie is verleend als bedoeld
in artikel 4;

b. zie onder Ia.
II. "Beroepsmilitairen":
zie onder Ia.
III. "Gewezen militairen":
zie onder Ia.
IV. "Nagelaten betrekkingen":
betrekkingen van een overleden militair als bedoeld

onder Ia, een overleden beroepsmilitair, een overleden
gewezen militair, zomede van een Nederlander, wiens
overlijden valt of geacht wordt te vallen na maart 1942,
,dan wel tussen 9 mei 1940 en april 1942 het gevolg was
van bevolen dienstverrichtingen en die op het tijdstip
van overlijden in militaire dienst was bij het voorma-
lige Koninklijk Nederlands Indonesisch leger, een en
ander voor zover zij op grond van dat overlijden gerech-
tigd zijn tot een uitkering van overheidswege en voor
zover zij Nederlander zijn en zolang zij deze status be-
houden, tenzij artikel 7a op hen van. toepassing is, dan
wel dispensatie is verleend als zij bedoeld in artikel 4.

N

N

Art.4. Door Onze Minister kan in overeenstemming met
Onze Ministers van Financien en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid in bijzondere gevallen worden bepaald,
dat de garanties uit hoofde van of krachtens deze wet
blijven gelden bij verandering van nationaliteit.

Art.7a. 1. Voor de toepassing van deze wet zullen
Indonesische staatsburgers gewezen Nederlanders worden
geacht hun Nederlanderschap te hebben behouden, met dien
verstande, dat de artikelen 3a en 3b voor hen niet van
toepassing zijn en dat de garanties zich te hunnen aan-
zien niet uitstrekken tot het recht op vrije overtocht
naar Nederland.

2. Aan de weduwen en wezen van een overleden
Indonesisch staatsburger gewezen Nederlander garandeert
het Rijk de voldoening van alle rechten en aanspraken,
welke hun op grond van dat overlijden ingevolge het be-
paalde in het tweede lid van artikel 2 zouden toekomen,
indien de overledene Nederlander zou zijn gebleven, met
uitzondering van het recht op 'vrije overtocht naar Ne-.
derland.

3. In bijzondere gevallen ken, ter beslissing van de
commissie, aan de in het vorige lid bedoelde personen,
die, waren zij Nederlanders gebleven, uit hoofde van of
krachtens deze wet recht op vrije overtocht naar Neder-
land zouden hebben, vrij vervoer naar Nederland op rede-
lijke voorwaarden worden verleend.
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Art.8. 1. Door Ons kunnen op voordracht van Onze Mi-
nisters overeenkomstige garanties als bij de voorgaande
artikelen van deze wet zijn verleend, worden vastgesteld
ten behoeve van andere Nederlanders, dan genoemd in
arikel 1, onder I of III, zomede in bijzondere gevallen
ten behoeve van niet-Nederlanders, voor zover betrok-
kenen hebben. gediend bij het voormalige Koninklijk
Nederlands Indonesisch Leger.

2. Aan de vaststelling van de in het vorige lid be-
doelde garanties kunnen door Ons voorwaarden worden ver-
bonden.

Kieswet. Wet van 13 juli 1951 (Stb. 290), 11. gew. 25
maart 1981 (Stb. 140)9.

Art.8.1. 1. De leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, van de provinciale staten en van de
raden der gemeente worden gekozen door degenen, die op de
dag der kandidaatstelling ingezetenen zijn, onderschei-
denlijk van het Rijk, van de provincie en van de
gemeente, mits zij Nederlander. zijn en op de dag der
stemming de leeftijd van 18 jaren zullen hebben
bereikt10.

2. Onder ingezetenen des Rijks, der provincie en der
gemeente verstaat deze wet hen, die onderscheidenlijk in
het Rijk, in de provincie en in de gemeente werkelijke
woonplaats hebben.

3. Onder ingezetenen des Rijks worden mede verstaan
Nederlanders, die buiten Nederland iin Nederlandse open-
bare dienst werkzaam zijn, alsmede hun Nederlandse echt-
genoten, voor zover dezen met hen in gezinsverband
leven.

Art.B.2. 1. Zi.j, die in het bevolkingsregister ener

gemeente opgenomen zijn, worden voor de toepassing van

deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht

werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente.

2. Zij, die in het centrale bevolkingsregister opgeno-
men zijn, worden voor de toepassing van deze wet, behou-
dens bewijs van het tegendeel, geacht uitsluitend
werkelijke woonplaats te hebben in het Rijk.

Art.F.3. 1. De dag der candidaatstelling (...) is de
tweede dinsdag van februari, tenzij (...) de dag der
stemming zal vallen in de week aan Pasen voorafgaand.

9. Zie tevens art.25, sub b Internationaal Verdrag in-
zake burgerrechten en politieke rechten (1966).

10. Zie ook de artikelen 90, 137. en 152 Grondwet.

130



L

C L

Art.I. 1. De stemming vindt plaats op de drieentwin-
tigste dag na de kandidaatstelling, tenzij deze dag de
dag voor Hemelvaartsdag is, in welk geval de stemming
plaats vindt op de tweeenveertigste dag.

Art.Y.l. 1. Wanneer de in deze wet bepaalde ver-
richtingen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag mochten vallen, treedt de eerstvolgende dag,
geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag
zijnde, daarvoor in de plaats.

2. Voor zover de bepaling van de tijd voor die ver-

richtingen aan het openbaar gezag is opgedragen, worden

daarvoor geen zaterdagen, zondagen of algemeen erkende

feestdagen aangewezen.

3. Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan
de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig
genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede ge-
lijkgestelde dagen.

Zondagswet. Wet van 15 okt. 1953 (Stb. 490), 11. gew.
bij de wet van 29 sept. 1955, (Stb. 461), houdende nadere
voorschriften ter wegneming van beletselen voor de
viering van en ter verzekering van de openbare rust op de
Zondag en enige Christelijke feestdagen.

P
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L Art.l. 1. Voor de toepassing van deze wet worden de
Hemelvaartsdag en de eerste Kerstdag met de Zondag ge-
lijkgesteld.

2. Voor de toepassing van artikel 2 worden de tweede
Paas-, Pinkster- en Kerstdag, de Goede Vrijdag en de
Nieuwjaarsdag met de Zondag gelijkgesteld.

Provinciewet. Wet van 25 jan. 1962 (Stb. 17), 11. gew.
bij wet van 30 mei 1979 (Stb. 317).

Art.3. 2. Onder ingezetenen worden in. deze wet ver-
staan zij die hun werkelijke woonplaats in de provincie
hebben.

3. Zij die in het bevolkingsregister ener gemeente op-

genomen zijn worden voor de toepassing van deze wet, be-

houdens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke

woonplaats te hebben in de provincie waarin die gemeente

is gelegen.

Art.8. Leden van provinciale staten kunnen alleen
zijn ingezetenen der provincie die Nederlander of door
de wet als Nederlands onderdaan erkend zijn (...)11.
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N Art.68. Tot griffier is benoembaar hij die Neder-
lander is en de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft be-
reikt.

Wet op de Raad van State. Wet van 9 maart 1962 (Stb.
88), 11. gew. 24 juni 1981 (Stb. 425).

N

N

Art.3a. De vice-president en de leden van de Raad
worden door de Raad, bij met redenen omkleed besluit,
ontslagen en op non-actief gesteld 'overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 11-13a van de Wet op de rechter-
lijke organisatie12, met dien verstande dat in plaats
van "procureur-generaal" en "advocaat-generaal, oudste
in rang van benoeming" gelezen wordt:."vice-president",
onderscheidenlijk "het oudste aanwezige lid, naar rang
van benoeming".

Art.S. Om tot vice-president of tot lid van de Raad
van State of tot staatsraad in buitengewone dienst te
kunnen worden benoemd moet men Nederlander zijn en de
leeftijd van vijf en dertig jaren bereikt hebben.

Art.41. 1. De voorzitter is bevoegd tolken te doen

oproepen.

TO Art.62. 1. De Afdeling kan tolken oproepen om in een
vergadering met gesloten deuren gehoord te worden
(red.).

Wet op het Biistandkorps. Wet van 25 mei 1962 (Stb.
196).

N Art.19. 1. Krachtens deze wet wordt slechts pensioen
toegekend aan degene, die op de dag, waarop het recht op
pensioen ontstaat, Nederlander is.

2. Een krachtens deze wet toegekend pensioen vervalt
indien de gepensioneerde niet langer Nederlander is.

3. Ingeval van toepassing van het tweede lid van arti-
kel 3 kan krachtens deze wet niettemin. ook pensioen
worden toegekend aan het gewezen lid van het
Bij standkorps, dat op de dag, waarop het recht op pen-
sioen ontstaat, dezelfde nationaliteit bezit als bij
zijn aanstelling tot lid van het Bijstandkorps, alsmede
aan de nabestaanden van een overleden lid of gewezen lid

11. Zie tevens art. 137, lid 4 Grondwet.
12. Art. 12, lid 1, sub a RO: ontslag volgt bij het ver-

lies van het Nederlanderschap.
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van het Bijstandkorps, die op die dag dezelfde natio-
naliteit bezitten als dat lid of gewezen lid bij
aanstelling van het Bijstandkorps bezat.

4. In geval van toepassing van het derde lid vervalt
een krachtens deze wet toegekend pensioen, indien de
gepensioneerde niet langer de in dat lid bedoelde natio-
naliteit bezit, tenzij de belanghebbende Nederlander is
geworden.

5. Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Mi-

nister van Financien en van Sociale Zaken en Volksge-

zondheid i.n bijzondere gevallen bepalen, dat het recht

op toekenning van een pensioen of het recht op een toege-

kend pensioen gehandhaafd blijft na wijziging in natio-

naliteit.

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt staten-
loosheid als een vreemde nationaliteit aangemerkt.

N

N

Art.27. 1. De ten laste van de begroting van Neder-
lands-Nieuw Guinea komende pensioenen, welke voor de dag
van inwerkingtreding van deze wet zijn toegekend aan
hen, die op die dag Nederlander zijn worden geacht mede
krachtens deze wet te zijn toegekend.

2. Op de voet van deze wet worden mede pensioenen toe-

gekend aan gewezen landsdienaren, die voor de dag van in-

werkingtreding van deze wet zijn ontslagen met uitzicht

op pensioen ten laste van de begroting van

Nederlands-Nieuw Guinea en aan hun weduwen en wezen, in-

dien belanghebbenden op de dag, waarop recht ontstaat op

pensioen ten laste van die begroting, Nederlander zijn.

Art.28. 1. Het. Rijk vergoedt aan de besturen van in-
stellingen van bijzonder onderwijs de aanspraken van hun
personeel ten behoeve waarvan ten laste van de begroting
van Nederlands-Nieuw Guinea subsidie wordt genoten en
dat Nederlander is, welke overeenkomen met die, welke
overeenkomstig personeel bij het openbaar onderwijs ont-
leent of zou ontlenen aan hetgeen krachtens artikel 6
wordt vastgesteld.

2. Het in het eerste lid bedoelde personeel in dienst
van instellingen van bijzonder onderwijs wordt voor de
toepassing van de artikelen 15 tot en met 19 en 21 tot en
met 24 geacht lid van het Bijstandkorps te zijn.

3. Op de voet van deze wet wordenmede pensioenen toe-
gekend aan voor de dag van inwerkingtreding van deze wet
met uitzicht op pensioen ten laste van de begroting van
Nederlands-Nieuw Guinea ontslagen personeel als bedoeld
in het eerste lid en aan de-weduwen en wezen van dat per-,
soneel, indien belanghebbenden op de dag waarop recht
ontstaat op pensioen ten laste van die begroting, Neder-
lander zijn.
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Wet Europese Verkiezingen. Wet van 13 dec. 1978 (Stb.
652), houdende regeling voor de verkiezing in Nederland
van leden van het Europese Parlement, 11. gew. 30 mei
1979 (Stb. 285).
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Art.2. De leden van het Europese Parlement worden,
voor zover deze wet niet anders bepaalt, gekozen met
overeenkomstige toepassing van de bij of krachtens de
afdelingen II en V der Kieswet gestelde bepalingen in-.
zake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal met inachtneming van de Akte.

Art.3. Kiesgerechtigd zijn:
a. degenen die op de dag der kandidaatstelling hun

werkelijke woonplaats hebben in Nederland, Nederlander
zijn en op de dag der stemming de leeftijd van achttien
jaren zullen hebben bereikt;

b. degenen die hun werkelijke woonplaats niet in Ne-
derland hebben, doch buiten Nederland in Nederlandse
openbare dienst werkzaam zijn, alsmede hun echtgenoten
voor zover dezen met hen in gezinsverband leven, en die
overigens voldoen aan de onder a genoemde vereisten;

c. degenen die, geen ingezetenen van Nederland zijnde,
hun werkelijke woonplaats hebben in een andere lid-staat
van de Europese Gemeenschap en die overigens voldoen aan
de onder a genoemde vereisten;

d. degenen die, geen Nederlander zijnde, de nationali-
teit bezitten van een andere lid-staat van de Europese
Gemeenschap, tenzij de wetgeving van die lid-staat het
kiesrecht voor het Europese Parlement toekent aan de
onderdanen die ingezetenen van Nederland zijn, en die
overigens voldoen aan de onder a genoemde vereisten.

Art.4. Om lid van het Europese parlement te kunnen
zijn moet men voldoen aan de vereisten, die in artikel 94
van de Grondwet voor het lidmaatschap van de Tweede kamer
worden gesteld.

Het van 2 juli 1980 (Stb. 385).

Redactionele opmerking

Deze wet houdt regelen in omtrent een eenmalige uit-
kering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en
hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1
januari 1964 gederfd pensioen.
Met uitzondering van artikel 1, waarin aangegeven wordt
op wie de wet betrekking heeft, zijn de afzonderlijke ar-
tikelen niet in de inventarisatie opgenomen.
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Art. 1. In deze wet wordt vestaan onder:
1. gewezen militair: de in 1951 in groepsverband naar

Nederland overgebrachte Molukse gewezen KNIL-militair,
aan wie bij zijn ontslag uit de militaire dienst Indisch
militair pensioen is toegekend;

2. weduwe: a. de in 1951 in groepsverband naar Neder-
land overgebrachte pensioengerechtigde weduwe van een
Molukse KNIL-militair of van een gewezen Molukse
KNIL-militair, die op 1 januari 1978 woonachtig was in
Nederland;

b. de weduwe van de onder 1 genoemde gewezen militair,
voor zover zij krachtens de Indische militaire pensioen-
voorschriften aanspraak heeft verkregen op
weduwenpensioen en op 1 januari 1978 woonachtig was in
Nederland;

3. halfwees: het kind van een overleden onder 1 ge-
noemde gewezen militair dat de 21-jarige leeftijd nog
niet heeft bereikt.

Wet Nationale ombudsman. Wet van 4 febr. 1981 (Stb. 35).

Art.3. 2. De Tweede Kamer ontslaat de ombudsman
voorts:

d. bij het verlies van het Nederlanderschap;

Art.9. 5. De artikelen 3-8, 18-24, en 27, vijfde

lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een substi-

tuut-ombudsman.

Wet voogdij minderiariee Koning. Wet van 10 juni 1981
(Stb. 381).

Art.4. 1. De voogd wordt ter zijde gestaan door een
Raad van Voogdij, die aanstonds na het inwerkingtreden
van deze wet wordt samengesteld.

2. Leden van deze Raad zijn vier door Ons, de Raad van
State gehoord, aan te wijzen Nederlanders benevens de
Vice-President en het oudste lid van de Raad van State
naar rang van benoeming, de president van de Algemene Re-
kenkamer, de president van en de procureur-generaal bij
de Hoge Raad der Nederlanden.

Uitkeringswet Indische geinterneerden. Wet van 1 juli
1981 (Stb. 477).

Art.2. De op 1 januari 1981 in leven zijnde geinter-
neerde onderscheidenlijk weduwe, die in de periode van
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15 augustus 1945 tot 1 januari 1981 tenminste 10 jaren
onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd
is geweest of in die periode vanuit Nederland is
geemigreerd, heeft aanspraak op een'eenmalige uitkering
ten bedrage van f 7.500,- welke niet in mindering wordt
gebracht op pensioenen, uitkeringen, subsidies en
dergelijke.
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BESLUITEN

Algemeen Riiksambtenarenreglement. Besluit van 12 juni
1931 (Stb. 248), 11. gew. bij besluit van 4 okt. 1978
(Stb. 542).

Art.21. 3. Geen dienst wordt gegist op zaterdagen en
zondagen, alsmede, op de Nieuwjaarsdag, de Tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede Pinksterdag, de
beide Kerstdagen en de dag, waarop de verjaardag van de
Koningin wordt gevierd.

4. b. 2e volzin: Het bepaalde ten aanzien van de zondag

vindt voor de ambtenaar, die tot een kerkgenootschap be-

hoort, dat de wekelijkse rustdag op sabbat of op de ze-

vendedag viert, overeenkomstige toepassing ten aanzien

van de sabbat onderscheidenlijk de zevendedag, indien

hij een daartoe strekkend verzoek heeft gericht tot het

hoofd van dienst;

Art.32a. 1. Indien de Rijksdienst op een daartoe
aangewezen kerkelijke of nationale, landelijk, regionaal
of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag is gesloten,
geniet de desbetreffende ambtenaar verlof voor zoveel
het dienstbelang niet anders vereist.

Art.33d. 1. Tenzij de belangen van de dienst zich
daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar buitengewoon
verlof met behoud van volle bezoldiging verleend:

h. bij zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige
Communie en bij die van zijn echtgenote, kinderen of
stiefkinderen: een dag.

Arbeidsovereenkomstenbesluit. Besluit van 3 aug. 1931
(Stb. 354), 11. gew. bij besluit van 4 okt. 1978 (Stb.
524).

Art.20. 3. Geen dienst wordt geeist op zaterdagen en
zondagen, alsmede op de Nieuwjaarsdag, de Tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede Pinksterdag, de

136



beide Kerstdagen en de dag, waarop de verjaardag van de
Koningin wordt gevierd.

4. Het bepaalde ten aanzien van de zondag vindt voor de
werknemer, die tot een kerkgenootschap behoort, dat de
wekelijkse rustdag op de sabbat of de zevendedag viert,
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de sabbat on-
derscheidenlijk de zevendedag, indien hij een daartoe
strekkend verzoek heeft gericht tot het hoofd van
dienst;
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Art.30a. 1. Indien de Rijksdienst op een daartoe
aangewezen kerkelijke of nationale landelijk, regionaal
of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag is gesloten,
geniet de desbetreffende werknemer verlof voor zoveel
het dienstbelang niet anders vereist.

Art.30f. 1. Tenzij de belangen van de dienst zich
daartegen verzetten, wordt aan de werknemer buitengewoon
verlof met behoud van het volle loon verleend:

h. bij zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige
Communie en bij die van zijn echtgenote, kinderen of
stiefkinderen: een dag.

Reglement op de Militaire Willemsorde. Besluit van 30
juni 1941 (Stb. B 61).

Art.30. 1. Het uitreiken van het ordeteeken aan

militairen geschiedt voor het front der troepen of der

scheepsbemanning,, ter plaatse van de uitreiking

aanwezig, op de volgende wijze:

c. den benoemde - Nederlandsch onderdaan zijnde -
wordt de eed (belofte) afgenomen;

h. (...).
Tijdens de handelingen genoemd onder d en e speelt de

muziek het Wilhelmus.

Art.31. Het uitreiken van het ordeteeken aan
niet-militairen - Nederlandsche onderdanen - alsmede aan
vreemdelingen geschiedt op de wijze, zoals door Ons of
door Onzen betrokken Minister voor elk geval zal worden
bepaald.

Ambtenarenreglement gemeentepolitie. Besluit van 24
dec. 1957 (Stb. 547), 11. gew. 26 juli 1980 (Stb. 507).

Art.18. 6. De diensttijden worden zodanig geregeld,
dat
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a. zoveel mogelijk wordt gezorgd, dat de ambtenaar op
zondag en de voor hem geldende kerkelijke feestdagen
zijn kerk kan bezoeken;

N

N

N

CO

7. Hetgeen in het vorige lid ten aanzien van het ver-
richten van werkzaamheden op zondag is bepaald geldt me-
de voor de diensten op de Nieuwjaarsdag, de tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de
beide Kerstdagen en de dag waarop Onze verjaardag wordt
gevierd;

8. Het bepaalde in dit artikel vindt met betrekking

tot de zondag voor hem, die tot een kerkgenootschap be-

hoort, dat de wekelijkse rustdag op de sabbat of de ze-

vendedag viert, overeenkomstige toepassing

onderscheidenlijk ten aanzien van de sabbat of de zeven-

dedag. .

Besluit benoemingseisen politie-ambtenaren. Besluit van
24 dec. 1957 (Stb. 550), 11. gew. bij besluit van 6 maart
1973 (Stb. 121).

Art.l. Voor benoeming tot adspirant van gemeentepo-

litie of tot adspirant der rijkspolitie komt uitsluitend

in aanmerking hij, die

a. Nederlander is;

Art.3. Voor benoeming tot inspecteur van gemeentepo-

litie in de rang van ambtenaar 3e klasse of tot officier

der rijkspolitie .2e klasse komt 'uitsluitend in aan-

merking hij, die

a. voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 1, onder a,
b, c. en d en een leeftijd van tenminste twintig en ten
hoogste achtentwintig jaar heeft;

Besluit rechtstoestandregeling reserve-politie. Besluit
van 25 nov. 1964 (Stb. 473), 11. gew. bij besluit van 17
aug. 1976 (Stb. 464).

Art.4. Tot een verbintenis als vrijwilliger kunnen
worden toegelaten Nederlanders, die:

Art.14. 1. Bij de regeling van de diensttijd, als
bedoeld in het vorig artikel, wordt, zo mogelijk, in acht
genomen dat (...) op zon- en feestdagen de werkzaamheden
worden beperkt tot die, welke naar het oordeel van het
bevoegd gezag onvermijdelijk zijn en voorts, dat de
vrijwilliger op zondagen en de voor hem geldende
kerkelijke feestdagen zijn kerk kan bezoeken.
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2. Hetgeen in het vorige lid ten aanzien van het ver-
richten van werkzaamheden op zondag is bepaald geldt me-
de voor de diensten op de Nieuwjaarsdag, de tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de
beide Kerstdagen en de dag waarop Onze verjaardag wordt
gevierd.

3. Het bepaalde in de beide voorgaande leden van dit

artikel vindt voor hem, die tot een kerkgenootschap be-

hoort, dat de wekelijkse rustdag op een Sabbat of de Ze-

vendedag viert overeenkomstige toepassing

onderscheidenlijk ten aanzien van de Sabbat of de Zeven-

dedag.

N P

P

Besluit ex art. 7 van de Algemene burgerlijke pensioen-
wet. Besluit van 12 jan. 1966 (Stb. 8), 11. gew. 22 dec.
1980 (Stb. 707).

Art.l. De volgende personen of groepen van personen
zijn uit hoofde van de korte duur van hun dienstver-
houding, dan wel aan hun bijzondere arbeidsvoorwaarden
of de bijzondere aard van hun werkzaamheden geen ambte-
naar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet:

e. buiten Nederland werkzame personen, die de Neder-
landse nationaliteit niet bezitten en ter plaatse zijn
aangesteld of in dienst genomen;

f. de plaatselijk als hulpkrachten bij de Buitenlandse
Dienst aangenomen personen van Nederlandse nationaliteit
voor zover zij blijvend in den vreemde zijn gevestigd;

Besluit van 12 jan. 1966 (Stb. 15), gew. bij besluit van
30 nov. 1971 (Stb. 767).

Art.l. 1. Uitzicht op pensioen krachtens de Algemene
burgerlijke pensioenwet wordt vervangen door het recht
op een uitkering-ineens op schriftelijk verzoek van de
gewezen ambtenaar, die:

a. (...).
b. aannemelijk maakt zich binnen een jaar na het tijd-

stip van ingang van het ontslag, waaraan dat uitzicht
wordt ontleend, blijvend buiten Nederland te zullen ves-
tigen dan wel blijvend buiten Nederland te hebben geves-
tigd.

Besluit bevolkingsboekhouding. Besluit van 29 aug. 1967
(Stb. 442).
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Art.3. 1. Hij, die in Nederland nachtrust geniet
zonder in enig persoonsregister, als bedoeld in artikel
27, eerste lid, te zijn opgenomen, is, behoudens het be-
paalde in artikel 4, verplicht zich binnen vijf dagen na
aankomst in Nederland, onderscheidenlijk binnen vijf
dagen na de dag, waarop het bepaalde in artikel 4 niet
meer op hem van toepassing is, aan te melden bij het be-
stuur van de gemeente, waarin hij nachtrust geniet.

2. Bij aanmelding wordt overgelegd een paspoort of an-,
der identiteitsbewijs.

Art.4. Van de aanmelding, bedoeld in artikel 3,
eerste lid, is vrijgesteld:

a. hij, die ingevolge artikel 17, tweede lid, niet in

een persoonsregister wordt opgenomen en evenmin inge-

volge artikel 18, eerste lid, in een verblijfregister

wordt ingeschreven, voor zover althans Onze Minister

niet heeft bepaald, dat opneming in enig persoonsregis-

ter of inschrijving in enig verblijfregister wel dient

te geschieden;

P T Art.6. 1. Een ieder is verplicht op uitnodiging van
het bestuur der gemeente, in welker persoonsregister hij
is opgenomen, aan dit bestuur zo spoedig mogelijk doch in
ieder geval binnen drie maanden een afschrift van of een
uittreksel uit zijn geboorteakte, of, bij onmogelijkheid
daartoe, een afschrift van, of een uittreksel uit zijn
doopakte, en zo nodig enig ander stuk aan de hand waarvan
kan worden beoordeeld welke gegevens in de vakken 3, 4 en
8, eerste gedeelte, van de persoonskaart moeten worden
vermeld, over te leggen.

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot
overlegging van een afschrift van of een uittreksel uit
zijn geboorteakte geldt niet voor degene, die in.Neder-
land is geboren of wiens geboorteakte krachtens artikel
23 van het Besluit Burgerlijke Stand in de registers van
geboorten van de gemeente 's-Gravenhage is ingeschreven.

3. Hij, wiens huwelijk buiten Nederland is voltrokken,

geeindigd of nietig verklaard, is, tenzij de betreffende

akte krachtens artikel 23 van het Besluit Burgerlijke

Stand in de registers van de burgerlijke stand van de ge-

meente 's-Gravenhage is ingeschreven, verplicht op uit-

nodiging van het bestuur der gemeente, in welker

persoonsregister hij is opgenomen, zo spoedig mogelijk

doch in ieder geval binnen drie maanden deze feiten door

overlegging van officiele bescheiden, zo enigszins moge-

lijk door een afschrift van of uittreksel uit de

betreffende akte of het betreffende vonnis, te staven.

4. De in de voorgaande leden bedoelde personen zijn

verplicht op uitnodiging van het gemeentebestuur van de

eerder bedoelde stukken zo spoedig mogelijk een door een

beedigde vertaler vervaardigde Nederlandse vertaling

over te leggen.
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Art.17. 1. Ieder, die in Nederland nachtrust geniet,

wordt onverwijld opgenomen in een van de persoonsregis-

ters.

2. Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid,

worden in de persoonsregisters niet opgenomen:

a. personen, die tijdelijk in Nederland verblijven;
b. vreemdelingen, aan wie, krachtens internationaal

recht of gebruik, het recht van diplomatieke immuniteit
toekomt.

3. Als tijdelijk verblijf, bedoeld onder a van het
voorgaande lid, wordt beschouwd:

a. het verblijf, dat in het tijdvak van 90 opvolgende
dagen, aansluitend aan het tijdstip van aankomst in Ne-
derland, niet meer dan 30 dagen zal duren, indien het be-
treft een Nederlander;

b. het verblijf, dat in het tijdvak van 360 opvolgende
dagen, aansluitend aan het tijdstip van aankomst in Ne-
derland, niet meer dan 180 dagen zal duren, indien het
betreft een vreemdeling.

Art.18. 1. De vreemdeling, die wegens tijdelijk ver-
blijf in Nederland niet in de persoonsregisters wordt
opgenomen, wordt, mits zijn verblijf in Nederland in het
onder b in artikel 17, derde lid, genoemde tijdvak meer
dan 90 dagen zal. duren, voor de duur van zijn verblijf
ingeschreven in het verblijfregister van de gemeente,
waarin hij verblijft.

2. Hij, die in een verblijfregister is ingeschreven en

wiens verblijf in Nederland niet langer kan worden aan-

gemerkt als te zijn tijdelijk in de zin van artikel 17,

tweede lid, sub a,, wordt met inachtneming van het be-

paalde in artikel 82, opgenomen in een van de persoonsre-

gisters.

Art.19. 1. Van de persoonsregisters wordt onverwijld
afgevoerd hij:

d. die, vreemdeling zijnde, krachtens internationaal
recht of gebruik, het recht van diplomatieke immuniteit
heeft verkregen;

2. Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid,
onder b, wordt van de persoonsregisters niet afgevoerd
hij, die:

a. in de regel in een tijdvak van 360 opvolgende dagen
niet meer dan 270 dagen buiten Nederland verblijft;

b. tijdelijk, doch, aansluitend aan het tijdstip van
vertrek uit Nederland, niet meer dan 360 achtereenvol-
gende dagen buiten Nederland zal verblijven;

c. vaart aan boord van een Nederlands schip en, aan-
sluitend aan het tijdstip van vertrek uit Nederland,
niet meer dan 720 achtereenvolgende dagen buiten Neder-
land zal verblijven.
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Art.20. 1. Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat,
zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden en ge-
durende een door hem aan te geven termijn, van het ge-
stelde in de artikelen 17, 18 en 19 wordt afgeweken, met
dien verstande, dat afwijking van het bepaalde in arti-
kel 17, tweede lid, onder b, slechts mogelijk is ten
aanzien van hem, die daarom heeft verzocht.

Art.23. 1. Van het persoonsregister wordt afgevoerd
hij

b. die Nederland verlaat, zonder dat hij blijkt te be-

horen tot de in artikel 19, tweede lid, bedoelde

personen;

d. die, vreemdeling zijnde, krachtens internationaal
recht of gebruik, het recht van diplomatieke immuniteit
heeft verkregen;

N P L'T Art. 28..2. Omtrent iedere persoon wordt op de per-
soonskaart het volgende vermeld:

Bij 1 na "Nr.":

Ten aanzien van de persoon, die buiten Nederland is ge-
boren, wordt, indien de gegevens zijn vergeleken met het
in artikel 6, eerste li.d, bedoelde stuk, in plaats van
het aktenummer, melding gemaakt van dat stuk.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van een van de volgende
afkortingen:

ga(= afschrift of uittreksel geboorteakte),
da(= afschrift of uittreksel doopakte).
Aan de afkorting wordt toegevoegd de aanduiding:
Vr, indien het afschrift of uittreksel is gesteld in

een vreemde taal of:
Nd, indien het afschrift of uittreksel is gesteld of

vertaald in het Nederlands.
Indien de vergelijking heeft plaatsgehad met de akte

van inschrijving in de registers van geboorten van de ge-

meente 's-Gravenhage, van de buiten Nederland opgemaakte

geboorteakte, wordt melding gemaakt van het nummer van

de inschrijvingsakte en wordt na de paraaf verwezen naar

vak 35, in welk vak wordt aangetekend, dat de geboor-

teakte ingevolge artikel 23 van het Besluit Burgerlijke

Stand te 's-Gravenhage onder het in vak 1 vermelde nummer

is ingeschreven.

Bij 5: nationaliteit

De aanduiding geschiedt voor een Nederlander door
"Hed" en voor ieder ander door "Vr" (vreemd).

Wijziging van de aanduiding betreffende de nationali-
teit wordt duidelijk aangegeven, met vermelding daarbij
van de reden van wijziging, zomede van de datum, waarop
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de wijziging is ingegaan en van die, waarop daarvan op de

persoonskaart aantekening is gemaakt.

Bij 6: kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig
doel.

De vermelding geschiedt overeenkomstig de door Onze
Minister aan te geven afkortingen. Voor zoveel terzake
geen afkorting is gegeven, zal de vermelding steeds zo-
danig moeten plaats vinden, dat misverstand omtrent de
naam is uitgesloten.

Bij 22:

Bij vestiging uit de Nederlandse Antillen, dan wel uit

het buitenland, wordt, voorafgaande aan de naam van de

gemeente van opneming in het persoonsregister, de naam

van het land of het gebiedsdeel vermeld, teniij de aan de

opneming in het persoonsregister onmiddellijk vooraf-

gaande afvoering heeft plaats gehad wegens vertrek naar

hetzelfde gebiedsdeel of land.

Bij eerste opneming in een van de persoonsregisters,

anders'dan•wegens vestiging uit de Nederlandse Antillen,

dan wel uit het buitenland, wordt, voorafgaande aan de

naam van de gemeente van opneming, vermeld:

de aanduiding "DIPL IMM", indien de opneming tot dus-
verre achterwege is gebleven wegens het bezit van het
recht van diplomatieke immuniteit;

Bij afvoering van het persoonsregister wegens vertrek

naar de Nederlandse Antillen, dan wel naar het buiten-

land, wordt melding gemaakt van de naam van het land of

het gebiedsdeel, zo mogelijk gevolgd door de naam van de

plaats en het adres, waarheen de persoon vertrekt.

Voorts wordt melding gemaakt van:
de aanduiding "OVERL GA", ingeval van afvoering wegens

overlijden, zonder dat is kunnen blijken, dat van dat
overlijden een akte is opgemaakt;

de aanduiding "VOW", ingeval van afvoering wegens ver-
trek onbekend waarheen;

de aanduiding "DIPL IMM", ingeval van afvoering wegens
het verkrijgen van het recht van diplomatieke
immuniteit;

Bij 24:

c. ten aanzien van een vreemdeling de (vermoedelijke)
nationaliteit, dan wel, indien hij zonder of van on-
bekende nationaliteit is, de aanduiding "zonder natio-
naliteit" of "nationaliteit onbekend".
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Voor Nederlanders, die tevens een vreemde nationali-
teit bezitten, wordt van het tevens bezitten van een
vreemde nationaliteit melding gemaakt.

N P C

P

Art.29.. 1. (...). Is de persoon buiten Nederland ge-

boren en is geen geboorteakte opgemaakt of ken een af-

schrift van of een uittreksel uit de geboorteakte niet

worden verkregen, dan dienen, ingeval er wel een af-

schrift van of een uittreksel uit zijn doopakte is te

verkrijgen, de in de aanhef van dit lid genoemde gegevens

in overeenstemming te zijn met de overeenkomstige gege-

vens van die doopakte.

2. Tenzij blijkt, dat de akte ingevolge artikel 23 van

het Besluit Burgerlijke' Stand in de registers van ge-

boorten van de gemeente 's-Gravenhage is ingeschreven,

bevordert het gemeentebestuur onderscheidenlijk de In-

spectie in afwijking van het in het voorgaande lid be-

paalde, dat, indien moet worden aangenomen, dat in

verband met Nederlands of vreemd recht en, bij toe-

passing van het laatste, rekening houdende met de

Nederlandse openbare orde, in de genoemde vakken andere

dan in de door een niet-Nederlandse autoriteit opge-

maakte geboorteakte of de doopakte voorkomende gegevens

behoren te zijn vermeld, in deze vakken die andere gege-

vens worden vermeld. Hetzelfde geldt indien als gevolg

van een met inachtneming van het toepasselijke recht

plaatsgehad hebbende handeling, dan wel een beslissing

van een niet-Nederlandse instantie of autoriteit andere

dan de in de door een Nederlandse autoriteit opgemaakte

of ingevolge artikel 23 van het Besluit Burgerlijke

Stand in de registers van geboorten van de gemeente

's-Gravenhage•ingeschreven geboorteakte voorkomende ge-

gevens behoren te zijn vermeld. Bij toepassing van dit

l i d , of bij weigering van een verzoek om aan dit l i d toe-

passing te geven, geeft het gemeentebestuur

onderscheidenlijk de Inspectie daarvan schriftelijk ken-

nis aan belanghebbende, daarbij wijzende op de

mogelijkheid van beroep ingevolge artikel 108.

3. Ten aanzien van de gehuwde of gehuwd geweest zijnde
vrouw, die naar haar landrecht, al dan niet in combinatie
met haar meisjesnaam, de naam van haar (gewezen) echtge-
noot draagt, wordt bij de invulling van de vakken 3 en 8,
eerste gedeelte, niettemin de meisjesnaam als
(geslachts)naam aangemerkt.

Art.33. Van de persoonskaart, welke een buiten Ne-
derland geboren persoon betreft, worden, tenzij toe-
passing is gegeven aan artikel 31, eerste lid of artikel
32, de gegevens in de vakken 3, 4 en 8, eerste gedeelte,
zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 3 maanden
door de daartoe door het gemeentebestuur aangewezen amb-
tenaar, dan wel door het hoofd der Inspectie of een door
hem aangewezen ambtenaar, wanneer het betreft een pèr-
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soonskaart, welke zich ter Inspectie bevindt, rekening

houdende met het bepaalde in artikel 29, eerste, tweede

en derde lid, vergeleken met een afschrift van, of uit-

treksel uit de geboorte- of doopakte, en nadat, zo nodig,

doorhaling, wijziging of aanvulling van gegevens, met

inachtneming van het krachtens artikel 29, vierde lid,

bepaalde heeft plaatsgevonden, gewaarmerkt op de wijze,

als aangegeven in artikel 28, tweede lid, bij 1.

N P L Art.46. 2. In het verblijfregister worden ten aan-
zien van iedere daarin beschreven persoon tenminste ver-
meld:

e. nationaliteit;
.f. kerkelijke gezindte;
i, dag, maand en jaar van aankomst in Nederland;
j. land of gebiedsdeel vanwaar gekomen.

N

L

N

N

Art.51. Aan het bestuur van de gemeente, in welker

persoonsregister de persoon is opgenomen, dan wel aan de

Inspectie,- indien de persoon is opgenomen in het cen-

trale persoonsregister, wordt onverwijld en voor zoveel

mogelijk, kennis gegeven door:

Onze Minister van Justitie: van brieven van wettiging,
verkrijging en verlies van het Nederlanderschap, wij-
ziging van de (geslachts)naam en vaststelling van een
geslachtsnaam of van voornamen;

Art.90. 2. De inlichtingen, gevraagd ten behoeve. van
een Nederlands ambtelijk doel of ter uitvoering van
wettelijke bepalingen, dan wel ten dienste van de
geestelijke zorg door een Nederlands kerkgenootschap,
als bedoeld in de wet van 10 september 1853 (Stb. 102),
door een zelfstandig onderdeel van een Nederlands kerk-
genootschap of door een Nederlands genootschap op
geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid,
niet zijnde een kerkgenootschap, kunnen niet worden ge-
weigerd.

Bijlage II (verhuiskaart).
nationaliteit (Volstaan kan worden met invulling in-

dien de betrokkene(n) niet de Nederlandse nationaliteit
bezit(ten).

Besluit Europese Verkiezingen. Besluit van 12 jan. 1979
(Stb. 9), 11. gew. bij Besluit van 1 jun. 1979 (Stb.
286).

Art.B. 2. De kennisgeving wordt (...) gedaan aan de
lidstaat, die het kiesrecht voor het Europese Parlement
toekent aan ingezetenen van die lid-staat die Neder-
lander zijn.
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Tijdelijke bijdrageregeling extra bestuurskosten mindpr-
'hedenbeleid gemeenten. Besluit van 23 febr. 1981
(Stcrt. 41).

N C

NOP

Art.1. Voor de toepassing van dit besluit wordt ver-
staan onder:

b. minderheden: etnische minderheden en woonwagenbewo-
ners.

Art.3. 3. Grondslag voor een bijdrage in de extra
bestuurskosten vormt het aantal ingezetenen, behorend
tot een van de volgende minderheidsgroepen:

a. Surinamers;
b. Antillianen;
c. Molukkers;
d. Werknemers en hun gezinsleden afkomstig uit de

wervingslanden Spanje, Portugal, Turkije, Griekenland,
Marokko, Tunesie en Joegoslavie, alsmede Kaap-Verdie;

e. Woonwagenbewoners en zigeuners;
f. Vluchtelingen en asielzoekers.

4. Bedoelde ingezetenen, van Nederlandse of buiten-
landse nationaliteit dan .wel statenloos, worden bij de
bepaling van de grondslag voor een bijdrage in de extra
bestuurskosten meegerekend, voor zover zij rechtens in
Nederland verblijven.

Art.9. Overgangs- en slotbepalingen
2. Gemeenten, die op grond van de circulaire van de Mi-

nister van. 11 april 1980, nr. FD80/U109, houdende een fi-
nanciele regeling met betrekking tot de kosten van
inspraak van Molukse ingezetenen, op een hogere bijdrage
aanspraak kunnen maken dan uit dit besluit voortvloeit
behouden deze hogere aanspraken voor de duur van deze re-
geling, doch uiterlijk tot 1 januari 1985.

3. Gemeenten, die op grond van dit besluit aanspraak
kunnen maken op een tegemoetkoming in de bestuurskosten
voor het gehele minderhedenbeleid, welke lager is dan de
bijdrage krachtens de 1%-regeling (ICBM) ten behoeve van
het beleid ten aanzien van Surinamers en Antillianen,
kunnen tot 1 januari 1982 krachtens dit besluit aan-
spraak maken op een tegemoetkoming, welke in hoogte
overeenkomt met de bijdrage op grond van de 1%-regeling
verleend voor het jaar 1980.

5. De circulaire van 11 april 1980, nr. FD80/U109
houdende een financiele regeling met betrekking tot de
kosten van inspraak van Molukse ingezetenen, wordt met
ingang van 1 januari 15"1 ingetrokken.

BESCHIKKINGEN

Handleiding bevolkingsboekhouding Beschikking van de
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Minister van Binnenlandse Zaken van 15 sept. 1967 no.
B67/U 2215.

N P

N

Bijartikel 17, le lid

Par.l. De opneming in de persoonsregisters van alle
hier te lande binnengekomen of binnenkomende kinderen,
die, zonder hun ouders, door enigerlei organisatie voor
herstel van krachten naar Nederland zijn overgebracht,
blijft achterwege voor de duur van hun verblijf, indien
deze niet meer beloopt dan een jaar, te rekenen van het
tijdstip van hun aankomst in Nederland.

Par.2. Voor de duur van hun verblijf in Nederland
zullen in de persoonsregisters niet worden opgenomen:.

a. de niet de Nederlandse nationaliteit bezittende, in
Nederland hun dienst uitoefenende militairen, die be-
horen tot de land-, zee- of luchtstrijdkrachten van een
vreemde mogenheid, aangesloten bij de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie en al dan niet verbonden zijn aan
een Geallieerd Hoofdkwartier hier te lande;

b. de niet de Nederlandse nationaliteit bezittende le-
den van het burgerpersoneel, die hetzij in dienst zijn
bij een onder a genoemde vreemde mogendheid en in Neder-
land hun dienst uitoefenen bij of ten behoeve van de
land-, zee- of luchtstrijdkrachten van een zodanige
mogendheid, dan wel verbonden zijn aan een Geallieerd
Hoofdkwartier hier te lande, hetzij behoren tot de cate-
gorie van burgerpersoneel in dienst van een Geallieerd
Hoofdkwartier, dat blijkens een door het Hoofdkwartier
afgegeven persoonlijk identiteitsbewijs een internatio-
nale status bezit, met uitzondering van:

1. staatloze personen;
2. onderdanen van een staat, welke niet is aangesloten,

bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
3. personen, die anders dan in verband met hun dienst

bij of ten behoeve van de onder a bedoelde strijdkrachten
dan wel hun werkzaamheden voor een Geallieerd Hoofdkwar-
tier in Nederland hun verblijfplaats hebben gevestigd;

c. de niet de Nederlandse nationaliteit bezittende
echtgenoten van de onder a en b bedoelde personen, voor
zover zij in verband met de aanwezigheid hier te lande
van die personen in Nederland verblijven;

d. de niet de Nederlandse nationaliteit bezittende
kinderen van de onder a en b bedoelde personen, voor zo-
ver van hen afhankelijk voor hun onderhoud en in verband
met de aanwezigheid hier te lande van die personen in Ne-
derland verblijvende.

Bij artikel 17, 2e lid
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Of een vreemdeling het recht van diplomatieke immuni-
teit toekomt, zal in het algemeen blijken uit een terzake
door de Minister van Buitenlandse Zaken aan betrokkene
uitgereikt legitimatiebewijs.

N P

N P

N P

c

Bij artikel 18

De in paragraaf 1 van deze Handleiding bij artikel 17,
le lid, bedoelde personen worden, zolang zij in Neder-
land verblijven, ingeschreven in de verblijfregisters.

De in paragraaf 2 van deze Handleiding bij artikel 17,
le lid, bedoelde personen worden niet ingeschreven in de
verblijfregisters.

Bij artikel 19

Par.l. Militairen van de Nederlandse krijgsmacht,
die, :anders dan krachtens vrijwillige verbintenis, ter
uitoeJfening van hun militaire verplichtingen buiten Ne-
derland verblijven of uit Nederland vertrekken, blijven
gedurende de tijd, dat zij die verplichtingen buiten Ne-
derland uitoefenen, opgenomen in de persoonsregisters.

Par.2. Personen, die, opgenomen zijnde in een van de
persoonsregisters, komen te behoren tot de in paragraaf
2 van deze Handleiding bij artikel 17, le lid, bedoelde
categorieen, worden terstond van de persoonsregisters
afgevoerd.

Op de aan de Inspectie te zenden persoonskaart wordt in
vak 21 de datum van verzending van de persoonskaart en in
vak 22 de aanduiding "Handl BB Par.2" gesteld.

Bij artikel 27, le lid

Par.7. Adellijke titels en predikaten, hetzij Neder-
landse of buitenlandse, hebben geen invloed op de volg-
orde van rangschikking.

Bij artikel 28

Bij 3a.: (geslachtsnaam

Adellijke titels, welke geen deel uitmaken van de
(geslachts)naam (b.v. alle Nederlandse adellijke
titels), worden niet in vak 3a van de persoonskaart ver-
meld. Ten aanzien van de persoon, die een adellijke titel
voert, wordt met onderlinge verwijzing in de vakken 3 en
35, in laatstgenoemd vak de aantekening "draagt
titel: ............. n gesteld.

Met de vermelding van vreemde adellijke titels dient
in het algemeen zeer omzichtig te worden gehandeld. In-
dien vermelding plaats vindt, zal dat moeten geschieden
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in overeenstemming met de voorschriften, gegeven voor de
Nederlandse adellijke titels. Het verdient aanbeveling
in vak 35 een aantekening te stellen omtrent overgelegde
adelsbewijzen.

Bij afgifte van enig stuk aan de hand van de persoons-
kaart dient bij vermelding van de (geslachts)naam re-
kening te worden gehouden met de adellijke titel.

P

N

Bij 3b: voornamen.

Op de volgende regel kan het onderdeel (= ond) van de
gemeente, waar de geboorte plaats had, worden ingevuld.
Op deze derde regel wordt altijd de naam van het land of
het gebiedsdeel van geboorte voluit vermeld, indien de
persoon buiten Nederland is geboren.

De naam van het land of het gebiedsdeel wordt vermeld
zoals die luidde op het tijdstip van geboorte, zo nodig
gevolgd door de huidige naam (thans...........).

Bij 5: nationaliteit.

Voor Nederlanders, die tevens een vreemde nationali-
teit bezitten, wordt vermeld: Ned. zie 24), terwijl in
dat geval van het tevens bezitten van een vreemde natio-
!ial i tei t in vak 24 wordt melding gemaakt.

In bijzondere gevallen wordt het artikel van de wet,
waaraan het Nederlanderschap is ontleend, aangetekend
bv. Nedart 2 cwet 92; in andere gevallen het artikel op
grond waarvan de Nederlandse nationaliteit is verloren.
Een korte doch duidelijke uiteenzetting kan veel brief-
wisseling inzake- onderzoek naar de nationaliteit
voorkomen.

Om diezelfde reden verdient het aanbeveling tevens
melding te maken van het eventueel bestaande dossier,
hetwelk op de nationaliteit van de op de persoonskaart
beschreven persoon betrekking heeft. Daarbij ware te
vermelden, in welke gemeente c.q. bij welke instantie
het dossier berust.

Wijziging van nationaliteit moet (zo nodig in vak 35)

duidelijk worden aangegeven, met vermelding daarbij van

de reden van wijziging, zomede van de datum, waarop de

wijziging is ingegaan en van die, waarop daarvan op de

persoonskaart is aantekening gemaakt. Bij naturalisatie

tot Nederlander kan de aantekening bv. luiden: Ned

wetS317 miv 4apr68 gew 20apr68; in een ander geval zou de

aantekening kunnen luiden: Vr art7sub4wet92 miv 5apr68

gew 4jun68. Ten aanzien van kennisgevingen, ingevolge de

Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap

gedaan, wordt aantekening gehouden van aard, datum en

plaats van de kennisgeving, b.v. kennisg art. 8 wet 92

op...... tov....... Ook omtrent de kennisgevingen, welke

geen wijziging van nationaliteit ten gevolge hebben, als

die ex artikel 7, sub 5, van de Wet op het Nederlander-
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schap en het ingezetenschap, zomede van een verlof
ingevolge artikel 7, sub 4, van die wet e.d., wordt aan-
tekening gehouden.

L Bij 6: kerkgenootschap enz.

De aanduiding geschiedt als volgt:
Advent - Nederlandse Vereniging van Zevendedags
Adventisten;
AngEpisc - Gemeente der Anglicaanse Episcopale Kerk;
Anthrop V - Anthroposofische vereniging in Nederland;
Ap - Apostolische Gemeente;
ApGen - Apostolisch Genootschap;
Bapt - Baptisten (Unie van Baptisten Gemeente in Neder-
land);
ChrAfg - Christelijk Afgescheiden Gemeente;
ChrEv - Christelijk Evangelische Gemeente;
ChGemRV - Christengemeenschap Beweging tot religieuze
Vernieuwing;
Chr.Ger. - Christelijke Gereformeerde Kerken;
ChrGerGem - Christelijke Gereformeerde gemeente;
ChrSc - Christian Science (First Church of Christ
Scientist);
DEv - Duits-Evangelische Gemeente;
DG - Doopsgezinde-Gemeente;
EngPresb - Engels Presbyteriaanse Gemeente;
EvBrGem - Evangelische Broedergemeente (Hernhutters);
EvGem - Evangelische Gemeente;
EvL - Evangelisch Luthers Kerkgenootschap;
GedChr - Gemeente van Gedoopte Christenen;
GerGem - Gereformeerde Gemeente;
GerK - Gereformeerde Kerken in Nederland;
GerKvrij - Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt);
Gero/hKr - Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis;
GPMB - Geredja Protestant Maluku di Belanda (Noodgemeen-
te van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland);
GPMDD - Geredja Protestant Maluku Djama'at Darurat
(Noodgemeente van de Molukse Protestantse kerk);
GPMT - Geredja. Protestant Maluku Tenggara (Zuidoost
Molukse Protestantse kerk);
HAZ - Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk;
HAZEA - Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de
Eenheid der Apostelen;
HdlDag - Kerk van Jezus Christus van de heiligen der
laatste dagen (ook wel Mormonen genoemd);
HEvL - Hersteld Evangelisch luthers kerkgenootschap;
IndProtK - Indisch Protestantse Kerk;
JehGet - Jehova's Getuigen;
LdH - Leger des Hei ls;
LI - Liberaal Joodse Gemeente;
Moh - Mohammedaans Kerkgenootschap;
MolEvK - Molukse Evangelische Kerk;
NH - Nederlandse Hervormde Kerk;
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NI - Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap;
NLdH - Nederlandse Leger des Hei ls;
NProtB - Nederlandse Protestanten Bond;
NSK - Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap;
NwApK - Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland;
OBisCl - Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke
Cleresie;
OGerGem - Oud Gereformeerde Gemeente;
OGerK - Oud Gereformeerde Kerk;
OrthKath - Orthodox Katholieke Kerk;
PI - Portugees Israelitisch Kerkgenootschap;
PinkGem - Pinkstergemeente (ook wel genaamd "Gemeente
Gods" of "Christelijke Gemeenschap Gemeente Gods" of
"Volle Evangelie Gemeente");
Quaker - Genootschap der Vrienden (Quakers);
Rem - Remonstrantse Broederschap;
RK - Rooms Katholiek Kerkgenootschap;
RosFel - The Rosicrusian Fellowship;
RozKr - Het Rozekruisers Genootschap (Lectorium
Rosicrucianum);
SchGem - Schotse Gemeente;
Soefi - Soefi-beweging.
Swed - Swedenborgianen (ook wel genaamd "Leden van de
Kerk van het nieuwe Jeruzalem", "Leden van het
Swedenborggenootschap", "De Nieuwe Kerk" of "Nova
Hierosalyma"); .
ThGem - Theosofische Gemeente;
VergGel - Vergadering der Gelovigen (ook wel Darbisten
genoemd);
VrEv - Vrije Evangelische Gemeente;
VrGer - Vrije Gereformeerde Gemeente;
VrKath - Vrije Katholieke Kerk;
WGem - Waalse Gemeente;
ZendGem - Zendingsgemeente.

Voor hen, die verklaren niet te behoren tot een kerkge-
nootschap of een vereniging met godsdienstig doel, wordt
"Geen" vermeld.

Wijziging in, de aanduiding dient slechts te geschieden
op schriftelijke verklaring van belanghebbende.

Bijlage C. .
artikel 28, 2e lid bij 23.

-C D= Decoratie (Nederlandse)
Deze aanduiding wordt op verzoek van de Kanselarij der
Nederlandse Orden geplaatst en doorgehaald.

DVr = Decoratie Vreemd
Deze aanduiding wordt op verzoek van de Kanselarij der
Nederlandse Orden geplaatst en doorgehaald.

Pas = Paspoort (Nederlands)
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N Pasvr = (buitenlands) Paspoort voor een
vreemdeling, gevolgd door een aanduiding van het land,
door of namens welks regering het paspoort is afgegeven.
Indien blijkt, dat het vreemde paspoort is ingeleverd,
wordt de aantekening doorgehaald.

Bijlage D (kennisgeving van afvoering model A);

N L Nationaliteit (resp. vermoedel. nat.)
Kerkelijke gezindte

Bijlage D (kennisgeving van opneming, model B-B1.)

N L Nationaliteit (resp. vermoedel. nat.)
Kerkelijke gezindte

Leidraad Bevolkingsstatistiek. Beschikking van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken van 15 sept. 1967- No.
B.67/U 2215II, Afdeling B.B. tot vaststelling van de
Leidraad bevolkingsstatistiek na gepleegd overleg met de
Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (niet gepubliceerd).

A. geboorten (als levend aangegeven)

C L

P

L

4.Tardieve aangifte van geboorte.
Aangifte van geboorte later dan de derde dag na de

bevalling, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende
feestdagen niet medegerekend, kan in het algemeen
slechts worden gedaan, indien het openbaar ministerie
bij de arrondissementsrechtbank machtiging tot het doen
daarvan heeft verleend (art. 18, lid 1, Boek 1, B.W.).

13.' Invulling van de geboortetelkaart.
bij a. Gemeente van aangifte.

Indien het kind buiten Nederland (dan wel op zee of in
de lucht) is geboren, hier vermelden de plaats en het
land of het gebiedsdeel (dan wel op zee of in de lucht).

bij f. Kerkelijke gezindte, enz. van het kind.

De vermelding van het kerkgenootschap of de vereniging
met godsdienstig doel, waartoe het kind moet worden ge-
rekend, geschiedt door invulling van het daarvoor in
aanmerking komende blanco vakje. Indien vakje 8 wordt
ingevuld, dient verdere specificatie van "Overige"
plaats te vinden op de daartoe bestemde regel met inacht-
neming van de in de Handleiding bevolkingsboekhouding
bij artikel 28, tweede lid, bij 6 gegeven afkortingen.
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Voor kinderen, die dienen te worden gerekend tot een
der Gereformeerde kerkgenootschappen, dient vakje 2 te
worden ingevuld, waarbij op de daarvoor bestemde regel
nadere opgave dient plaats te vinden door vermelding van
de van toepassing zijnde afkorting overeenkomstig de
Handleiding, voornoemd.

N

P

P

L

bij g. Nationaliteit.

De opgave van de (vermoedelijke) nationaliteit ge-
schiedt door invulling van het daarvoor in aanmerking
komende blanco vakje. Indien vakje 8 wordt ingevuld
dient een nadere omschrijving plaats te vinden op de
daarvoor bestemde regel.

bij p. Gemeente, in welker persoonsregister vader en

moeder zijn opgenomen.

In te vullen de naam van de gemeente(n) in welker per-

soonsregister vader en/of moeder zijn (is) opgenomen.

Indien zij of een hunner. niet in enig persoonsregister

van Nederland zijn (is) opgenomen en woonplaats hebben

(heeft) buiten Nederland, wordt de naam van het land of

het gebiedsdeel vermeld. Voorzover vader en/of moeder

niet in een van de persoonsregisters zijn (is) opgenomen

en niet buiten Nederland woonplaats hebben '(heeft),

wordt een streep gezet.

Indien onbekend is, An welk persoonsregister vader
en/of moeder zijn (is) opgenomen, te vermelden
"onbekend".

bij q. Geboortegemeente van vader en van moeder.

In te vullen de naam van de gemeente. Indien de vader
of de moeder in Nederland,. doch buiten het gebied van een
gemeente is geboren, wordt de plaats van geboorte zo dui-
delijk mogelijk omschreven. Indien de geboortegemeente
van de vader of van de moeder buiten Nederland ligt, mede
de naam van het land of het gebiedsdeel te vermelden.
Indien de geboortegemeente van vader of moeder onbekend
is, in te vullen "onbekend". '

bij s. Kerkelijke gezindte enz., van vader en van
moeder.

Voor de invulling van de kerkelijke gezindte van vader
en van moeder wordt verwezen naar het bepaalde bij f.

Opgemerkt zij, dat ten aanzien van vader en moeder op-
gave verstrekt behoort te worden van hun kerkelijke
gezindte op het tijdstip van de aangifte van de geboorte
van het kind, d.w.z. volgens de opgaven verstrekt bij de
aangifte van de geboorte van het kind. ( ...) .
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8. Huwelijken

P

P

P

P

P

N

L

3. Voor welke huwelijken een huwelijkstelkaart moet
worden ingezonden.

(..). Tevens worden huwelijkstelkaarten B2 ingezonden
voor de buiten Nederland voltrokken huwelijken, bedoeld
onder B6.

6. Buiten Nederland voltrokken huwelijken.

Voor de buiten Nederland voltrokken huwelijken worden

alleen huwelijkstelkaarten (model , B2) ingezonden,

indien, hetzij de man, hetzij de vrouw, hetzij beiden, op

het ogenblik van de huwelijksvoltrekking was (waren) op-

genomen in een persoonsregister en dan nog slechts, in-

dien het huwelijk binnen het jaar na de sluiting in

zodanig register wordt vermeld.

Akténummers behoeven op de telkaart niet te worden
vermeld, omdat niet het huwelijksregister doch het per-
soonsregister in deze gevallen de grondslag is voor de
invulling van de oranje telkaarten.

7. Invulling van de huwelijkstelkaart.

bij d. Gemeente(n), in welker persoonsregister man en/of

vrouw zijn (is) opgenomen.

(...). Voor personen, die niet in enig persoonsregis-

ter van Nederland zijn opgenomen en woonplaats hebben

buiten Nederland wordt de naam van het land of het ge-

biedsdeel vermeld.

.bij e. Geboortegemeente van man en vrouw.

(...). Voor buiten Nederland geboren personen de naam
van het land of het gebiedsdeel te vermelden.

bij f. Gemeente(n), waar gehuwden zich gaan

vestigen.

(...). Indien vestiging buiten Nederland zal plaats
vinden, moet de naam van het land of het gebiedsdeel
worden vermeld.

bij j. Kerkelijke gezindte, enz. van man en vrouw.

Zie omtrent het vermelden van de kerkelijke gezindte,
enz. de aantekeningen onder A13.

bij k. Nationaliteit

Zie voor de toelichting onder A13, bij g
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L bij p. Godsdienstige plechtigheden.

Door invulling van het daarvoor bestemde blanco vakje
moet worden opgegeven of na de huwelijksvoltrekking al
dan niet "godsdienstige plechtigheden" hebben plaatsge-
had.

C. Overledenen en als levenloos aangegeven kinderen

P

P

P

5. Overlijden buiten Nederland.

Voor de buiten Nederland overledenen, die op het tijd-

stip van overlijden waren opgenomen in het persoonsre-

gister van een Nederlandse gemeente of in het centrale

persoonsregister, moet, zodra het gemeentebestuur of de

Inspectie van het overlijden kennis heeft gekregen en

blijkens onderzoek daarvan buiten Nederland een akte is

opgemaakt, datum, gemeente en land of gebiedsdeel van

overlijden, worden vermeld in de ruimte, gevormd door de

derde kolom van de vakken 21 en 22 van de persoonskaart.

De toezending van deze kaart geschiedt met de

sterfte-inventaris (Cl) over de maand, waarin de persoon

van het persoonsregister is afgevoerd. De verantwoording

van deze persoonskaarten op de sterfte-inventaris vindt

plaats in rubriek D van genoemde sterfte-inventaris. Zie

ook onder C13 bij 21 en 22.

6. Overlijden op zee of in de lucht.

Met betrekking tot de op zee of in de lucht
overledenen, die op het tijdstip van overlijden waren
opgenomen in het persoonsregister van een Nederlandse
gemeente of in het centrale persoonsregister, wordt,
voorzover buiten Nederland een akte van overlijden is
opgemaakt, gehandeld als onder 5 aangegeven. In de daar-
bedoelde ruimte van de vakken 21 en 22 van de
persoonskaart wordt alsdan vermeld "op zee" of "in de
lucht".

De verantwoording van de in te zenden persoonskaarten
van overledenen, voor wie in Nederland een akte is opge-
maakt, op de sterfte-inventaris (Cl) geschiedt als aan-
gegeven bij C3. Zie ook onder C13 bij 21 en 22.

13. Controle c.q. aanvulling van gegevens in de
vakken 7, 21 en 22 van de persoonskaart.

Indien het overlijden heeft plaatsgevonden in Neder-
land, doch buiten het gebied van een gemeente, wordt in
plaats van de gemeente van overlijden vermeld de plaats
van overlijden, zoals deze in de in de gemeente
's-Gravenhage opgemaakte akte is vermeld en wordt achter
het aktenummer de aantekening "(Gv)" gesteld.
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14. Invulling van telkaart C2.

P

P

bij e. Gemeente, waar de overledene is opgenomen in

het persoonsregister.

Voor de overledene, die niet in enig Nederlands per-
soonsregister is opgenomen en die buiten Nederland woon-
achtig was, moet de naam van het land.of het gebiedsdeel
waar hij/zij woonachtig was, worden vermeld.

Voor het geval de overledene niet in een van de per-
soonsregisters was opgenomen en niet buiten Nederland
woonde, wordt een streep gezet.

15. Invulling van de telkaarten C3 en C4 voor als le-
venloos aangegeven kinderen.

bij Ca. Gemeente in welker persoonsregister. de
moeder van het als levenloos aangegeven kind is opgeno-
men.

Voor moeders, die niet in enig Nederlands persoonsregis-
ter zijn opgenomen en buiten Nederland woonachtig-zijn,
behoort de naam van het land of het gebiedsdeel te worden
vermeld.

Voor het geval de moeder niet in een van de persoonsre-

gisters is opgenomen en niet buiten Nederland woont,

wordt op de aanwezige regel een streep gezet.

E. Staat van de, opnemingen in en afvoeringen van het

persoonsregister.

3.. Wie op de maandstaat E verantwoord worden.

(...). De "buiten Nederland", "op zee" of "in de

lucht" geboren kinderen worden, indien zij in een per-

soonsregister worden opgenomen, daarin wegens vestiging

opgenomen, zodat te hunnen aanzien de opneming wel op de

maandstaat E verantwoord moet worden (zie ook bij A 5, E

1 en bij E 11, alinea 3). (...).

4. Wie op de maandstaat E niet verantwoord worden.

De "buiten Nederland", "op zee" of "in de lucht" ge-
boren kinderen worden (zoals reeds is vermeld onder E 3)
wel op de maandstaat E verantwoord.

Personen, die zijn overleden en die omdat van hun over-

lijden een akte is opgemaakt, wegens overlijden van het

persoonsregister zijn afgevoerd, mogen niet op de maand-

staat E worden verantwoord, ook niet indien zij in een

andere gemeente of buiten Nederland zijn overleden.
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De in Nederland of.daarbuiten overledenen, ten aanzien
van wie niet is kunnen blijken, dat een overlijdensakte
is opgemaakt, moeten (zoals reeds is vermeld onder E 3)
bij afvoering van het persoonsregister wel op de maand-
staat E worden vermeld.

P

P

P

5. De indeling van de rubrieken.

A. Personen, opgenomen in het persoonsregister.

groep a4, gekomen uit: het buitenland (met inbegrip
van de Nederlandse Antillen).

groep a5, gekomen niet bekend vanwaar.

B. Personen, afgevoerd van het persoonsregister.

groep b4, vertrokken naar: het buitenland (met inbe-
grip van de Nederlandse Antillen).

groep b5, vertrokken onbekend waarheen.

11. Groepen a5 en b5: Niet bekend vanwaar of waarheen.

(...). Onder a5 worden mede verantwoord de exem-

plaren van het model B, betrekking hebbende op "buiten

Nederland", "op zee" of "in de lucht" geboren kinderen,

die bij geboorte zijn komen te behoren tot een gezin,

waarvan het hoofd op het tijdstip van geboorte van het

kind was opgenomen in een van de Nederlandse persoonsre-

gisters, mits die kinderen bij opneming in het

persoonsregister nog geen jaar oud waren. In dit geval

wordt op het model B als herkomst vermeld "geboorte

buitenland" (zie tevens A 5). Is het kind een jaar of ou-

der, dan dient de opneming verantwoord te worden onder

a4, evenals in het geval het hoofd van het gezin, waartoe

het kind bijgeboorte is komen te behoren, ten tijde van

de geboorte van het kind niet in de Nederlandse persoons-

registers was opgenomen.

(...)

N P L Telkaarten, model A2 en A3.

f.

9.

Kerkelijke gezindte van het kind
Nationaliteit

P L

h.

q.

s.

geboortegemeente

geboortegemeente

Kerkelijke gezindte (ouders)

Telkaart, model B2.

e. geboortegemeente

j. Kerkelijke gezindte voor de huwelijksvoltrekking
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k. Nationaliteit voor de huwelijksvoltrekking
p. Godsdienstige plechtigheden

p L

L

L

N

Telkaarten, model C3 en C4.

Ca. geboortegemeente (moeder)

Aq. geboortegemeente

As. Kerkelijke gezindte (ouders)

Jaarstaat, model D.

Kolom 9/10: Kerkelijke gezindte van de. man/vrouw.

Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van
13 oktober 1977, no. B77/2911, B.B./W. en B. (Stcrt.
210), tot wijziging van het Besluit bevolkingsboek-
houding.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 90, vierde lid, van het Besluit be-
volkingsboekhouding;

Besluit:

Behoudens in de gevallen, genoemd in het tweede lid van
artikel 90 van het Besluit bevolkingsboekhouding, worden
geen inlichtingen uit het bevolkings- of het verblijfre-
gister omtrent het behoren tot een kerkgenootschap of
een vereniging met, godsdienstig doel verstrekt.

Beschikking diplomatieke vrijstellingen gemeentelijke
belastingen. Beschikking van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financien
van 13 jan. 1978 (Stcrt. 142).

Art.l. 2. Van de in artikel 2, tweede lid, genoemde
belastingen zijn vrijgesteld de diplomatieke en beroeps-
consulaire vertegenwoordigers van andere mogendheden en
de hen toegevoegde ambtenaren, mits zij:

a. geen Nederlander zijn;
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN1

L

L

WETTEN

Lager-onderwijswet 19202. Wet van 9 oktober 1920 (Stb.
778), tot regeling van het algemeen vormend lager onder-
wijs, 11. gew. bij de wet van 5 juli 1979 (Stb. 399).

Art.42.•Het schoolonderwijs wordt onder het aan-
leeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar ge-
maakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke
vermogens der kinderen, aan hunne lichamelijke oefening
en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maat-
schappelijke deugden.

Kleuteronderwijswet. Wet van 8 dec. 1955 (Stb. 558), 11.
gew. bij de wet van 4 juni 1981 (Stb. 383).

Art.17. 1. Bij de vaststelling van het schema van
werkzaamheden wordt door het vrijgeven van uitdrukkelijk
in het schema genoemde uren gezorgd, dat de kleuters in
de schoollokalen of elders godsdienstonderwijs kunnen.

1. Zie voor maatregelen ten behoeve van het onderwijs aan
minderheden het Beleidsplan culturele minderheden in
het onderwijs, met name bijlage -2. Voor ver-
plichtingen voortvloeiende uit internationaal-
rechtelijke bepalingen wordt verwezen naar bijlage 3
van voornoemd beleidsplan.
Zie met name de Richtlijn van de Raad (77/486 EEG) van
25 juli 1977, inzake het onderwijs aan de kinderen van
migrerende werknemers (Pb. nr. L 199/32).

2. In de circulaire van de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen van 21 okt. 1980 (C 800 369 BO/VP 1021)
deelt deze mede dat het in zijn voornemen ligt "om de
L.O.-wet aan te passen, opdat de mogelijkheid tot het
geven van onderwijs in de eigen taal en cultuur hier
te lande in de wet wordt verankerd" (zie ook art. 11
Wet op het Basis-onderwijs (Stb. 1981, 468)).
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ontvangen. De voor het godsdienstonderwijs bestemde uren
vallen binnen de schooltijden en worden voor elke school
vastgesteld in overeenstemming met hen, die door de
kerkelijke gemeente of de plaatselijke kerk voor die
school met het geven van godsdienstonderwijs worden be-
last, of in overeenstemming met die kerkelijke gemeente
of plaatselijke kerk.zelve, welke het godsdienstonder-
wijs doet geven. Voor hc*t geven van godsdienstonderwijs
kunnen door genoemde instanties een of meer der aan de
school verbonden leidsters worden aangezocht. In dat ge-
val kunnen burgemeester en wethouders aan die leidsters
voor dat doel verlof verlenen met behoud van de volle be-
zoldiging.

kv

Wet op het wetenschappelijk onderwijs. Wet van 22 dec.
1960 (Stb. 559), 1.1. gew. bij wet van 29 mei 1981 (Stb.
355).

Art.21 bis. Een universiteit of hogeschool kan voor
wetenschappelijk onderwijs, gericht op het buitenland,
speciaal ten behoeve van personen die geen Nederlander
zijn, andere dan de in de artikelen 20 en 21 bedoelde
studierichtingen instellen.

Art.30. 2. De senaat heeft het recht op voordracht
van een faculteit of afdeling wegens zeer uitstekende
verdiensten aan Nederlanders of vreemdelingen het
doctoraat honoris causa te verlenen.

Art.36. 2. Een interuniversitair instituut kan, met
inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde door
ons te stellen regelen, onderwijs geven gericht op het
buitenland, speciaal ten behoeve van personen die geen
Nederlander zijn.

Art.77. 6. Wij kunnen besluiten, dat de inschrijving
van personen, die geen Nederlander zijn, aan een of meer
der universiteiten of hogescholen dan wel
interuniversitaire instituten (...), voor, bepaalde of
voor onbepaalde tijd uitsluitend kan plaatsvinden op de
grondslag van het door Onze Minister ten behoeve van die
inschrijving telkenjare vast te stellen aantal3,4.

3. Bij KB van 8 april 1976, nr.' 61 (Stcrt. 1976 (103),
zijn daartoe aangewezen de studierichtingen genees-
kunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. Zie ook de
beschikking van 15 juli 1981 (Stcrt. 145), pg. 171.

°. In het (nader gewijzigd) ontwerp van wet inzake be-
palingen ter uitvoering van het Europees Verdrag in-
zake de rechtspositie van migrerende werknemers (TK
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L Art.84. 1. De hoogleraren aan de bij het in werking
treden van de wet van 28 april 1876 (Stb. 102), bestaande
kerkelijke kweekscholen en seminaria tot opleiding van
leraren voor enig kerkgenootschap of kwekelingen voor de
geestelijk stand alsmede zij, die een na die inwerking-
treding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk tot
hetzelfde doel gevestigde leerstoel bekleden, hebben,
voor zover die kweekscholen, seminaria of leerstoelen op
1 januari 1904 gevestigd waren in gemeenten, waar een
rijksuniversiteit is, tot het einde van het studiejaar,
waarin zij de leeftijd van zeventig jaren hebben
bereikt, toegang met raadgevende stem in de verga-
deringen van de senaat en van de faculteit der
godsgeleerdheid. Bij de examens in die faculteit mogen
zij examineren in de door hen onderwezen vakken.

Art.93. 1. De besturen van verenigingen met volle-

dige rechtsbevoegdheid of stichtingen, waarvan de Vrije

Universiteit te Amsterdam, de Katholieke Universiteit te

Nijmegen en de Katholieke Hogeschool te Tilburg uitgaan,

zijn verplicht elke wijziging van de statuten van de ver-

eniging of stichting zo spoedig mogelijk ter kennis van

Onze Minister te brengen.

Art.146. 1. De titel doctor wordt, behoudens het be-
paalde in het tweede en derde lid en behoudens door
vreemdelingen in dit opzicht elders verkregen rechten,
uitsluitend gevoerd door hen, die een doctoraat aan een
Nederlandse universiteit of hogeschool hebben verkregen.

3. Een doctoraat, door een Nederlander verkregen aan
een buitenlandse universiteit of hogeschool, geeft het-
zelfde recht, mits ter zake de erkenning van Onze Minis-
ter is verworven.

Art.147. 1. De titel meester en de titel psycholoog
worden, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid en
behoudens door vreemdelingen in dit opzicht elders ver-
kregen rechten, uitsluitend gevoerd door hen, die de in
artikel 32bis bedoelde hoedanigheid onderscheidenlijk
van meester in de rechten en van psycholoog hebben ver-
kregen.

2.. De titel ingenieur wordt, onverminderd het bepaalde
in het vierde en vijfde lid, het bepaalde in artikel 2
van de Wet titel "ing." en behoudens door vreemdelingen

1981-1982, 16108 en EK 1981-1982, 16108 nr. 70).
wordt voorgesteld om voor de toepassing van art. 77
lid 6 WWO buitenlandse werknemers die toestemming
hebben gekregen om in Nederland te verblijven tenein-
de hier te lande arbeid in loondienst te verrichten en
hun rechtmatig in Nederland verblijvende gezinsleden
met Nederlanders gelijk te stellen.
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in dit opzicht elders verkregen rechten, uitsluitend ge-
voerd door hen die aan een Nederlandse technische hoge-
school of landbouwhogeschool met goed gevolg een
doctoraal examen hebben afgelegd.

3. De titel doctorandus wordt, onverminderd het be-
paalde in het vierde, vijfde en zesde lid en behoudens
door vreemdelingen in dit opzicht elders verkregen
rechten uitsluitend gevoierd door hen, die aan een Neder-
landse universiteit of hogeschool of aan een
interuniversitair instituut met goed gevolg een
doctoraal examen hebben afgelegd, waaraan niet de titel
van meester of ingenieur is verbonden.

5. De titel meester, psycholoog, ingenieur of doctor-
andus, door een Nederlander verkregen aan een buiten-
landse universiteit of hogeschool, wordt slechts gevoerd
indien ter zake de erkenning van Onze Minister is verwor-
ven. Onze Minister kan daarenboven op een daartoe
strekkend verzoek toestaan dat een der titels, genoemd
in de eerste volzin wordt gevoerd door een Nederlander,
die in het buitenland met goed gevolg een examen heeft
afgelegd, dat aldaar toegang geeft tot de promotie en op
grond waarvan in Nederland in het overeenkomstige geval
het recht op het voeren van die titel zou zijn verkregen.

Wet op het leprlinawpzen. Wet van 12 mei 1966 (Stb.
215), 11. gew. bij de wet van 8 dec. 1976 (Stb. 671).

C L Art.12. 1. De patroon is verplicht:
f. onverminderd hetgeen bij of krachtens de Arbeidswet

1919 (Stb. 624) en overigens op het gebied van het ar-
beidsrecht is bepaald, de werkzaamheden zoveel mogelijk
zodanig te regelen, dat de leerling daarvan is vrijge-
steld op zondagen en de volgens het plaatselijk gebruik
daarmede gelijkgestelde feestdagen;

Wet op het voortgezet onderwijs. Tekst van de wet zoals
deze is gewijzigd bij de wet van 30 juni 1967 (Stb. 1967,
387), 11. gew. bij de wet van 29 mei 1981 (Stb. 341).

C L

T Art.18. 6. De opleidingsscholen voor onderwijzers in
de provincie Friesland zijn verplicht de leerlingen van
de eerste leerkring in de gelegenheid te stellen tot het
volgen van lessen in het vak Friese taal, mede in verband
met de didactische vorming in dit vak.

Art.42. Het onderwijs bevordert de algehele ontwik-
keling van de leerlingen door het doen verwerven van ken-
nis, inzicht en vaardigheden en draagt bij tot hun
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vorming op grondslag van waarden, in de Nederlandse tra-
ditie met name door christendom en humanisme erkend.

P

Leerplichtwet 1969. Wet van 30 mei 1968 (Stb. 303), 11.
gew. bij de wet van 2 juli 1975 (Stb. 387).

Art.11. De in artikel 2 bedoelde personen zijn vrij-
gesteld van de verplichting om te zorgen, dat de minder-
jarige de school waarop hij is ingeschreven, geregeld
bezoekt en de minderjarige, die ingevolge 2a is inge-
schreven als leerling van een onderwijsinstituut, is
vrijgesteld van de verplichting het onderwijs geregeld
te volgen, zolang.

e. de minderjarige wegens vervulling van godsdienst-
plichten verhinderd is de school onderscheidenlijk het
onderwijsinstituut te bezoeken;

Wet universitaire bestuurshervorming 1970. Wet van 9
dec. 1970 (Stb. 601), 11. gew. bij de wet van 14 maart
1981 (Stb..137).

Art.34. 5. Het college van decanen heeft het recht
op voordracht van een faculteitsraad, de universiteits-
raad gehoord, wegens zeer uitstekende verdiensten aan
Nederlanders of vreemdelingen het doctoraat honoris
causa te verlenen.

School- en cursusgeldwet 1972. Wet van 16 nov. 1972
(Stb. 624), 11. gew. bij de wet van 29 mei 1981 (Stb. 341
en 342).

Art.S. 2. Indien aan de schoolgeldplichtige krach-
tens internationaal recht of gebruik een gehele of ge-
deeltelijke vrijstelling van inkomstenbelasting,
loonbelasting of vermogensbelasting is verleend. wordt
het. maximum aan schoolgeld geheven. Zo blijkt dat een la-
ger bedrag zou zijn geheven indien hem die vrijstelling
niet was verleend, dan wordt dat lagere bedrag geheven.

3. Indien de schoolgeldplichtige niet gedurende het
gehele kalenderjaar voorafgaande aan het schoolgeldjaar,
binnenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting
is geweest, wordt het maximum aan schoolgeld geheven. Zo
blijkt dat een lager bedrag zou zijn geheven indien hij
gedurende dat kalenderjaar wel binnenlands belasting-
plichtig voor de inkomstenbelasting was geweest, dan
wordt dat lagere bedrag geheven.
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Art.6. 3. Het volgens het tweede lid berekende be-
drag wordt op verzoek van de schoolgeldplichtige vermin-
derd met 25 percent indien twee, met 40 percent indien
drie, en met 50 percent indien vier of meer kinderen -
die jonger dan 27 jaar- zijn en voor wie de schoolgeld-
plichtige, beoordeeld naar de' toestand bij het begin van
het schoolgeldjaar, ingevolge artikel 7, eerste lid,
letters a tot en met d, van de Algemene Kinderbijslagwet
recht op kinderbijslag zou hebben dan wel ingevolge ar-
tikel 46, eerste lid, letter a, van de. Wet op de
Inkomstenbelasting 1964 aftrek wegens buitengewone
lasten zou hebben - onderwijs volgens ter zake waarvan
ingevolge artikel 2, eerste lid, schoolgeld wordt gehe-
ven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt met
zodanig onderwijs gelijkgesteld

c. onderwijs buiten Nederland verstrekt aan leerlingen
van 16 jaar en ouder.

BESLUITEN

Reglement examens middelbare akten 1959. Besluit van 15
sept. 1958.(Stb..452), 11. gew. bij besluit van 20 maart
1981 (Stb. 152).

Art.15. 3. Telkenmale als de kandidaat voor de com-
missie verschijnt, behoort hij in het bezit van een iden-
titeitsbewijs te zijn. Als zodanig kan worden aangemerkt
een geldig paspoort, een geldig bewijs van Nederlander-
schap (...).

Besluit dagscholen VWO - HAVO - MAVO. Besluit van 26
okt. 1967 (Stb. 526), 11. gew. bij besluit van 28 juli
1981 (Stb. 495).

Art.43. 2.(...). Niet tot de schooldagen worden ge-
rekend:

a. Nieuwjaarsdag., tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,
tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen;

b. nationale feestdagen.
3. Indien aan een bijzondere school onderwijs wordt

gegeven gebaseerd op een levensbeschouwing volgens welke
andere dan de in het vorige lid onder a, genoemde dagen
als feestdagen worden aangemerkt, kunnen in de plaats
daarvan ten hoogste 6 andere dagen niet tot schooldagen
worden gerekend.

Een gelijksoortige bepaling is opgenomen in (red.):



• Besluit opleiding onderwijzers. Besluit van 5 juli
1968 (Stb. 358): art. 28.

P

L

L

• Besluit opleiding kleuterleidsters 1968. Besluit
van 5 juli 1968 (Stb. 359): art. 23.

• Besluit MHNO. Besluit van 10 juli 1968 (Stb. 388):
art. 47.

• Besluit MMO. Besluit van 10 juli 1968 (Stb. 389):
art. 12.

• Besluit dagscholen MEAO. Besluit van 10 juli 1968
(Stb. 390): art. 12.

• Besluit MTO. Besluit van 14 nov. 1978 (Stb. 631):
art. 19.

• Besluit avondscholen VWO-HAVO-MAVO-MEAO. Besluit
van 20 maart 1979 (Stb. 188), 11. gew. bij besluit
van 28 juli 1981 (Stb. 495): art. 29.

• Besluit proefprojecten nieuw vervolg/beroepsonder-
wi's. Besluit van 24 april 1980 (Stb. 283): art. 14.

Rechtspositiebesluit WVO. Besluit van 11 juli 1968
(Stb. 377), 11. gew. bij besluit van 23 juli 1981 (Stb.
487)•

Art.I-B1. 3. Een geneeskundige geschiktverklaring als
bedoeld in het eerste lid kan ten aanzien van personen
die ten tijde van hun benoeming in de Nederlandse
Antillen dan wel in het buitenland wonen gedurende ten
hoogste 1 jaar worden vervangen door een aldaar afge-
geven geneeskundige verklaring. De benoeming geschiedt
voor niet langer dan de duur van de verklaring.

Art.I-C6. 1. Het bevoegd gezag verleent de belang-
hebbende kort buitengewoon verlof (...) indien en voor
zover zijn werkzaamheden samenvallen met een of meer van
de navolgende omstandigheden:

p.kerkelijke bevestiging en/of eerste communie van de
belanghebbende, zijn echtgenoot en kinderen (stief-,
schoon-, of pleegkinderen daaronder begrepen), voor 1
dag;

Art.I-D7. 1. Het bepaalde in dit hoofdstuk is van
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de belang-
hebbende die:
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g. op grond van een tijdelijke verbintenis als
legeraalmoezenier of legerpredikant in werkelijke dienst
is;

P

VY

L

Art.I-H20 2. Het bedrag van de ontslaguitkering wordt
verminderd tot nihil zolang de belanghebbende:

b. metterwoon verblijf houdt in het buitenland, tenzij
Onze Minister op een door de belanghebbende daartoe ge-
daan verzoek anders beslist;

Art.I-P3. 3. Met een doctoraat van een Nederlandse
universiteit of hogeschool wordt gelijkgesteld een
doctoraat van een niet-Nederlandse universiteit of hoge-
school waarvan de erkenning van Onze Minister is verwor-
ven als bedoeld in artikel 146, derde lid, van de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs of waarvan de erkenning
had kunnen worden verworven als de betrokkene Neder-
lander was geweest.

Art.I-Q8. 4. tweede volzin: Met een doctorstitel van
een Nederlandse universiteit of hogeschool wordt gelijk-
gesteld een doctoraat van een niet-Nederlandse universi-
teit of hogeschool, waarvan de erkenning van Onze
Minister is verworven als bedoeld in artikel 146, derde
lid, van de Wet-op het wetenschappelijk onderwijs, of
waarvan de erkenning had kunnen worden verworven als de
betrokken directeur Nederlander was geweest.

Art.I-R28. 2. tweede volzin: Met een doctorstitel van
een Nederlandse universiteit of hogeschool wordt gelijk-
gesteld een doctoraat van een niet-Nederlandse universi-
teit of hogeschool, waarvan de erkenning van Onze
Minister is verworven als bedoeld in art. 146, derde lid,
van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, of waarvan
de erkenning had kunnen worden verworven als de be-
trokken directeur Nederlander was geweest.

In bijlage P6 bij dit rechtspositiebesluit worden de
salarisschalen aangegeven voor een aantal, onder andere
naar godsdienst geclusterde kwalificaties voor
godsdienstleraren. Het betreft de volgende kwalificaties
(red.):

1. Universitaire kwalificaties
2. Rooms Katholieke kwalificaties
3. Protestants Christelijke kwalificaties
4. Israelitische kwalificaties
5. Humanistisch vormingsonderwijs

Eindexamen besluit MHNO. Besluit van 24 jan. 1973 (Stb.
39).
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0 Art.6. 2. Onze Minister kan toestaan, dat ten aanzien
van een kandidaat, die grotendeels buiten Nederland
onderwijs heeft ontvangen, met betrekking tot het vak
Nederlandse taal of tot enig ander vak, waarbij het ge-
bruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis
is, wordt afgeweken van de voorschriften, gegeven bij of
krachtens dit besluit.

Besluit studietoelagen WVO. Besluit van 29 april 1974
(Stb. 272), 11. gew. bij besluit van 3 dec. 1981 (Stb.
729).

Art.3. 1. Toelagen worden uitsluitend toegekend aan of
ten behoeve van leerlingen in het bezit van het Neder-
landerschap (...).

2. Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen kan
dit besluit in bijzondere gevallen van toepassing ver-
klaren op leerlingen die niet in het bezit zijn van het
Nederlanderschap.

Redactionele opmerking:

In een (niet gepubliceerde) richtlijn stelt de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen voor bepaalde categorieen
niet-Nederlanders een uitzondering op de eis van het Ne-
derlanderschap:
1. Alle buitenlanders van wie de ouders op enig tijdstip

gedurende het studiejaar langer dan 3 jaar onafgebro-
ken in Nederland woonachtig zijn (ook buitenlandse
leerlingen/studenten die ouderloos zijn en reeds drie
jaar in Nederland wonen).

2. Buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit hebben
aangevraagd, indien het Ministerie van Justitie kan
verklaren dat naturalisatie te verwachten is (zie de
Nota van Toelichting bij het Besluit).

3. Vluchtelingen die in het bezit zijn van een
mandaat-verklaring, afgegeven door het VN Hoge
.Commissariaat voor Vluchtelingen of de status van
vluchteling hebben ingevolge art. 15 Vw.

4. Kinderen van buitenlandse werknemers uit landen waar-

mee wervingsaccoorden zijn gesloten, te weten

Turkije, Spanje, Marokko, Portugal, Griekenland,

Joegoslavie en Tunesie. De werknemers uit genoemde

landen moeten met hun gezin in Nederland wonen.

5. Kinderen van een onderdaan van een EEG-lidstaat, die
in Nederland in loondienst werkzaam is of is geweest,
indien zij met de ouders in Nederland zijn komen wonen

167



en hier nog steeds woonachtig zijn (ingevolge art. 12
EEG-verordening 1612/68).

P

Voor alle overige niet-Nederlanders geldt dat zij pas
voor een rijksstudietoelage in aanmerking kunnen komen
als zij (of hun ouders) reeds drie jaren in Nederland
wonen. Zie TK 1981-1982, Aanhangsel, 544.

Eindexamen besluit LBO. Besluit van 23 jan. 1976 (Stb.
3,1).

Art.B. 2. Onze Minister kan toestaan, dat ten aanzien
van een kandidaat, die grotendeels buiten Nederland
onderwijs heeft ontvangen, met betrekking-tot het vak
Nederlandse taal of tot enig ander vak, waarbij het ge-
bruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis
is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of
krachtens dit besluit.

Dergelijke bepalingen eveneens in:

• Eindexamenbesluit dagscholen VWO, HAVO, MAVO, Be-
sluit van 8 apr. 1970 (Stb. 151): art. lla.

• Eindexamenbesluit avondscholen VWO, HAVO, MAVO, Be-
sluit van 20 maart 1979 (Stb. 189): art. 14.

Besluit van 8 april 1976, no. 61 (Stcrt. 103) houdende
uitvoering van het bepaalde in artikel 77, zesde lid, van
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs met betrekking
tot de inschrijving van buitenlanders voor de studie-
richtingen der geneeskunde, tandheelkunde en diergenees-
kunde.

Art.l. 1. Als studierichtingen waarvoor de in-
schrijving als student van personen, die geen Neder-
lander zijn, uitsluitend plaatsvindt op de grondslag van
een door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen
ten behoeve van die inschrijving telkenjare vast te
stellen aantal, worden voor onbepaalde tijd aangewezen:

a. de studierichting der geneeskunde aan de in artikel
15 van de genoemde wet vermelde universiteiten alsmede
aan de Rijksuniversiteit Limburg;

b. de studierichting der tandheelkunde aan de rijks-
universiteiten te Groningen en te Utrecht, de ge-
meentelijke universiteit te Amsterdam en de bijzondere
universiteiten te Amsterdam en te Nijmegen;
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c. de studierichting der diergeneeskunde aan de rijks-
universiteit te Utrecht.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toe-
passing op personen, die de Surinaamse nationaliteit be-
zitten.

N

N P

T

Art.2. Ons besluit van 3 april 1964, no. 27, (Stcrt.
72) betreffende de inschrijving van buitenlandse stu-
denten in de faculteit der geneeskunde en Ons besluit van
10 juli 1972, no. 21, (Stcrt. 147) betreffende de in-
schrijving 'van buitenlandse studenten in de faculteit
der diergeneeskunde worden ingetrokken.

Besluit van 15 juli 1980 (Stb.422), houdende uitvoering
van (...) in verband met de invoering van het vak Friese
taal (...).

Redactionele opmerking

Dit besluit strekt tot wijziging van het besluit op-
leiding onderwijzers (Stb. 1968, 358) en het besluit
staatsexamen volledig bevoegd onderwijzer (Stb.'' 1976,
326) in verband met de invoering van het vak Friese taal
op de scholen voor gewoon lager onderwijs in de provincie
Friesland.

BESCHIKKINGEN

Reglement rijksstudietoelagen 1960. Beschikking van 12
mei 1960 (Stcrt. 93).

Art.l. In dit reglement wordt verstaan onder:
2. rijksstudietoelagen: toelagen, die door de minister

volgens de hierna volgende bepalingen kunnen worden toe-
gekend aan hen, die de Nederlandse nationaliteit be-
zitten, of aan hen, die ingezetenen zijn van Nederland en
Nederlands onderdaan zijn (...).

Beschikking van 2 juni 1964 (Stcrt. 117) van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake erkenning
van de titels dr. en ir. behaald aan een buitenlandse
universiteit of hogeschool.
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De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
overwegende, dat een doctoraat of een
ingenieurs-diploma, door een Nederlander aan een buiten-
landse universiteit of hogeschool verkregen, het recht
geeft de titel doctor, respectievelijk de titel ingeni-
eur te voeren, i ndi en ter zake' erkenning i s verworven;

(...).

Art.l. 1. De titel doctor mag worden gevoerd door
Nederlanders, die een doctoraat hebben verkregen aan een
van de universiteiten of hogescholen, dan wel de daarme-
de gelijkgestelde instellingen in Belgie, Frankrijk, de
Duitse Bondsrepubliek, het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannie en Noord-Ierland of Zwitserland, welke
op de aan deze beschikking gehechte lijst zijn vermeld.

Art.2. 1. De titel ingenieur mag worden gevoerd door
Nederlanders: (...).

Art.3. 1. De Nederlander, die het recht wenst te ver-
krijgen de titel doctor of ingenieur te voeren op grond
van een doctoraat of ingenieursdiploma, verworven aan
een buitenlandse universiteit of hogeschool, die niet op
de aan deze beschikking gehechte lijst is vermeld, kan
zich met een daartoe strekkend verzoek tot de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wenden.

Beschikking van 2 december 1966, DGW 148 433, van de Mi-
nister "van Onderwijs en Wetenschappen, houdende er-
kenning van het recht op het voeren van de titel doctor
op grond van bepaalde doctoraten, verkregen aan met name
genoemde pauselijke universiteiten of faculteiten te
Rome (niet gepubliceerd).

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende dat een doctoraat, door een Nederlander

aan een buitenlandse universiteit of hogeschool verkre-
gen, het recht geeft de titel doctor te voeren, indien
ter. zake erkenning is verworven;

De titel doctor afgekort tot dr. voor de naam - mag
worden' gevoerd door Nederlanders, die een doctoraat in
de godgeleerdheid, in de wijsbegeerte, in de bijbelwe-
tenschappen of in het kerkelijk recht hebben verkregen
aan een van de volgende pauselijke universiteiten of fa-
culteiten te Rome;

(...).
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Beschikking Centrale Commissie van Onderwijsoverleg
(CCOD). Beschikking van de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen van. 15 juli 1977, WJZ 77454/064 1 (Stcrt.
141), zoals deze is gewijzigd bij beschikking van 20 de-
cember 1979, WJZ 79916 (Stcrt. 249).

L Art.4. 1. Het overleg in de Centrale Commissie voor
Onderwijsoverleg wordt gevoerd door de Minister of de
door hem aan te wijzen plaatsvervanger met:

c. de Nederlandse' Katholieke Schoolraad (NKSR), die 12
leden aanwijst;

d. de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad
(NPCS), die 12 leden aanwijst;

Beschikking van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen van 15 Juli 1981, (Stcrt. 145), houdende vast-
stelling van het aantal niet-Nederlanders, die zich voor
het studiejaar 1'981-1982 voor de eerste maal kunnen
laten inschrijven voor de studierichtingen der genees-
kunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, (...).
Mede gelet op het Koninklijk besluit van 8 april 1976,
no. 61, (Stcrt. 103), dd. 31 mei 1976, houdende uit-
voering van het bepaalde in art. 77, zesde lid, van de
Wet op het wetenschappelijk onderwijs met betrekking tot
de inschrijving van niet-Nederlanders voor de studie-
richting der geneeskunde, tandheelkunde en
diergeneeskunde;
Besluit:

A. Het aantal personen, geen Nederlander zijnde, dat
zich. voor het studiejaar 1981-1982 voor de eerste maal
kan laten inschrijven voor het eerste cursusjaar vast te
stellen voor:
(dan volgen de respectievelijke aantallen, red.).
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MINISTERIE VAN FINANCIEN1
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WETTEN

Wet op de invordering van 's Rijks directe belastingen.
Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22), 11. gew. bij de wet van 8
april 1976 (Stb. 229).

Art.9. De directe belastingen zijn dadelijk en in eens
invorderbaar:

2°. wanneer de belastingschuldige niet binnen het Rijk
in Europa woont of gevestigd is, of aldaar geen vaste
woonplaats heeft, alsmede wanneer hij het Rijk in Europa
metterwoon wil verlaten of op grond van andere feiten en
omstandigheden gerechtvaardigde vrees bestaat voor
verduistering van zijn roerende of onroerende goederen;
deze bepaling geldt niet voor de grondbelasting;

Art.11. De directe belastingen die drie jaren na de

dagteekening van het aanslagbiljet, na de dagteekening

der kennisgeving van het bevelschrift in artikel 5 ver-

meld, of na de laatst beteekende akte van vervolging niet

zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Voor de verjaring telt niet mede:
a. de tijd, gedurende welken de belastingschuldige

niet binnen het Rijk, in Europa woont of gevestigd is;

Art.12. (...).
Voor de berekening van den termijn van twee jaren, be-

doeld in het vorige lid, telt niet mede:

In de door ons land met andere staten afgesloten ver-
dragen ter vermijding van dubbele belasting komen en-
kele bepalingen voor die consequenties verbinden aan
de nationaliteit en/of de woonplaats van de be-
lastingplichtige. Verwezen zij naar het
OESO-modelverdrag, inzake dubbele belasting van in-
komsten en vermogen 1977, met name de artt. 4, 19 en
24. De tekst van het modelverdrag is verkrijgbaar bij
het Ministerie van Financien (Ned.) en bij de Staats-
uitgeverij (Eng. en Fr.).
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a. de tijd, gedurende welken de belastingschuldige
niet binnen het Rijk in Europa woont of gevestigd is;'

Art.14 bis. Wanneer de belastingschuldige het Rijk in
Europa metterwoon wil verlaten of op grond van andere
feiten en omstandigheden gerechtvaardigde vrees bestaat
voor verduistering van zijn roerende of onroerende goe-
deren, alsmede in geval van inbeslagneming van roerende
of onroerende goederen vanwege het Rijk of van verkoop
derzelve ten gevolge van eene inbeslagneming namens
derden, kan:

a. het dwangbevel zonder voorafgaande aanmaning, of,
indien reeds een aanmaning is uitgereikt, zonder verder
verwijl, worden uitgevaardigd;

b. het dwangbevel onmiddellijk na het bevel tot be-
taling, of, indien zoodanig bevel reeds mocht zijn ge-
daan, zonder verder verwijl, ten uitvoer worden gelegd.

Grootboekwet. Wet van 7 april 1913 (Stb. 123), 11. gew.
bij de wet van 6 mei 1971 (Stb. 291).

N T Art.26. De directeur is bevoegd van alle in eens
vreemde taal gestelde, hem aangeboden stukken, de over-
legging te vorderen van eens vertaling, voor overeenkom-
stig verklaard door eenen beeedigden vertaler in
Nederland of door eenen Nederlandschen consulairen amb-
tenaar of, op kosten van den belanghebbende, zodanige
vertaling te doen vervaardigen.

N

C L

Art.76. 1. De Staat is gerechtigd de door hem inge-
volge het bepaalde in het vorige artikel geleden schade
te verhalen:

d. op de Nederlandsche consulaire ambtenaren, wanneer
de onjuistheid van de door hen onderteekende ver-
klaringen het gevolg is van hunne onachtzaamheid of
kwade trouw.

Art.8O. 1. Indien de laatste dag van een der in deze
wet gestelde termijnen valt op een Zondag of op eenen
daarmede gelijkgestelde dag, kan de verrichting, welke
binnen dien termijn moet gechieden, plaats hebben op den
eersten daaropvolgenden dag, welke geen Zondag noch
daarmede gelijkgestelde dag is.

2. Met den Zondag worden gelijkgesteld de dagen be-
doeld in het tweede lid van artikel 171a van het Wetboek
van Koophandel.
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Beleggingswet. Wet van 29 dec. 1928 (Stb. 507), 11. gew.
bij de wet van 16 juni 1976 (Stb. 348).

N

P

C L

Art.2. 1. De Raad bestaat uit zeven leden; de leden
moeten Nederlanders zijn.

Bankwet. Wet van 23 april 1948 (Stb. 1, 166), houdende
nieuwe bepalingen nopens het Statuut van De
Nederlandsche Bank N.V., zoals 11. gew. bij de wet van 8
dec. 1976 (Stb. 671).

Art.11. 1. De biljetten der Bank zijn dagelijks op
vertoon verwisselbaar bij de Hoofdbank, de Bijbank en de
agentschappen, met uitzondering van de zaterdag, de zon-
dag, de Nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paas- en
Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en
de dag, waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd.

2. Wij kunnen de Goede Vrijdag alsmede bepaalde andere
dagen aanwijzen als dagen, waarop de kantoren van de Bank
niet zullen worden opgengesteld voor het verwisselen van
bankbiljetten (...).

Wet assurantie-bemiddeling. Wet van 18 jan. 1952 (Stb.
34), 11. gew. bij de wet van 21 mei 1969 (Stb. 232).

Art.S. 1. Inschrijving in de (...) registers geschiedt
niet, dan nadat ten genoegen van de S.E.R. is gebleken

f. dat de aanvrager metterwoon hier te lande is geves-
tigd.

Successiewet. Wet van 28 juni 1956 (Stb. 362), 11. gew.
bij de wet van 17 dec. 1980 (Stb. 686).

Art.l. 1. Krachtens deze wet worden de volgende be-
lastingen geheven:

11. recht van successie van de waarde van al wat krach-
tens' erfrecht wordt verkregen door het overlijden van
iemand, die ten tijde van dat overlijden binnen het Rijk
woonde.

2°. recht van overgang van de waarde van het in artikel
5, tweede lid, nader omschrevene, verkregen krachtens
schenking, of krachtens erfrecht door het overlijden van
iemand, die ten tijde van die schenking of van dat over-
lijden niet binnen het Rijk woonde;
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30. recht van schenking van al wat door schenking
wordt verkregen van iemand, die ten tijde van die
schenking binnen het Rijk woonde.

P

N P

P

Art.2. 1. Zij, die in Nederlandse diplomatieke dienst
buiten het Rijk verblijf houden en de bij hen inwonende
leden van hun gezin, worden als binnen het Rijk wonende
beschouwd.

2. Waar in deze wet wordt gesproken van "het Rijk",
wordt daaronder verstaan "het Rijk in Europa". Schepen
en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuishaven
hebben, worden voor de toepassing van deze wet ten op-
zichte van de bemanning als deel van het Rijk beschouwd.

Art.3. 1. Een Nederlander, die binnen het Rijk heeft
gewoond en binnen tien jaren, nadat hij het Rijk metter-
woon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft
gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van
het doen van een schenking binnen het Rijk te hebben ge-
woond, tenzij blijkt, dat hij op dat tijdstip zijn
woonplaats had in een der Overzeese Rijksdelen2.

2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde wordt
ieder, die binnen het Rijk heeft gewoond en binnen een
jaar, nadat hij het Rijk metterwoon heeft verlaten, een
schenking heeft gedaan, geacht ten tijde van het doen van
de schenking binnen het Rijk te hebben gewoond-.

3. De belasting, welke ten gevolge van het eerste lid
verschuldigd is, wordt verminderd met het bedrag van de
in het buitenland betaalde gelijksoortige belasting,
voor zover wordt aangetoond, dat die aldaar terecht is
betaald en dat die, niet betaald zou zijn, indien de over-
ledene of de schenker ten tijde van het overlijden of het
doen van de schenking zijn woonplaats binnen Nederland
zou hebben gehad. Voor de toepassing van deze vermin-
dering wordt iedere verkrijging afzonderlijk beschouwd.

Art.S. 1. Het recht van successie wordt geheven van
hetgeen ieder verkrijgt, eventueel na aftrek van zijn

2

3

Ingevolge deze bepaling is het mogelijk om, onder be-

paalde voorwaarden, toch belasting te heffen op basis

van nationaliteit. Doel van deze bepaling is het ont-

wijken van belasting, door zich in het buitenland te

vestigen voordat het belastbare feit zich voordoet,

zoveel mogelijk tegen te gaan.

Lid 2 geldt alleen voor schenkingen, doch zowel voor
Nederlanders als voor niet-Nederlanders.
Zie voor de toepassing van dit lid in de verhouding

tot de Nederlandse Antillen art. 29 van de Belasting-

regeling voor het Koninkrijk (dit artikel is niet op-

genomen).
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aandeel in de volgens deze wet voor aftrek in aanmerking
komende schulden, legaten en lasten.

2. Het recht van overgang wordt geheven van de waarde
van:.

10.- de binnenlandse bezittingen, genoemd in artikel 13
van de Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520),
eventueel na aftrek van schulden, als in dat artikel zijn
bedoeld;

20. andere dan de onder 11 bedoelde bezittingen, dan
wel laatstbedoelde bezittingen zonder aftrek van sommige
van de onder 10 bedoelde schulden, indien en voor zover
Wij bij algemene maatregel van bestuur vaststellen dat
in de Staat, waarin de erflater of schenker ten tijde van
het overlijden of van de schenking woonplaats had, het-
zij zodanige andere bezittingen, nagelaten of geschonken
door niet in die Staat wonenden, middellijk of onmiddel-
lijk onderworpen zijn aan een belasting, die
gelijksoortig is aan het recht van overgang, dan wel voor
de regeling van die gelijksoortige belasting dergelijke
schulden niet mogen worden afgetrokken. Wij behouden Ons
voor nadere regelen te geven aangaande de heffing van de
ten gevolge van deze bepaling verschuldigde belasting.

P

Art.12. 1. Al wat binnen 180 dagen aan het overlijden
voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten
tijde van dat overlijden binnen het Rijk woonde,-wordt,
voor de regeling van het recht van successie, geacht
krachtens erfrecht door het overlijden te zijn
verkregen.

Art.75. 1. Indien tengevolge van 'het overlijden van
iemand, die binnen het Rijk woonde, een uitkering krach-
tens levensverzekering of derdenbeding moet plaats
hebben, alsmede indien een verandering in zodanige uit-
kering plaats heeft, is de verzekeraar of degene, die de
uitkering doet, verplicht om overeenkomstig door Onze
Minister van Financien te stellen regelen en binnen een
door die Minister te stellen termijn de gegevens te ver-
strekken, welke voor de uitvoering van deze wet van
belang kunnen zijn.

2. Het in het vorige lid bepaalde is mede
toepasselijk, indien, anders dan bij overlijden, een
uitkering moet plaats hebben, hetzij krachtens een over-
eenkomst van levensverzekering, waarvan premies zijn be-
taald door een ander - binnen het Rijk wonende - dan
degene, aan wie de uitkering moet geschieden, of waarvan
de premiebetaler niet bekend is, hetzij krachtens een
door iemand, die binnen het Rijk woont, ten behoeve van
een derde gemaakt beding.

3. Indien de verzekeraar niet binnen het Rijk zijn
woonplaats heeft of gevestigd is, wordt onder verzeke-
raar begrepen zijn vertegenwoordiger of hoofdvertegen-
wóordiger hier te lande.
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Algemene wet inzake riiksbglastingen. Wet van 2 juli
1959 (Stb. 301), 11. gew. bij de wet van 29 juni 1978
(Stb. 368).

L Art.51. 2. De toegang kan worden gevorderd op elke
dag, met uitzondering van zondagen en algemeen erkende
christelijke feestdagen, mits tussen des voormiddags
acht uur en des namiddags zes uur.

Algemene wet inzake de douane en de accijnzen. Wet van
26 jan. 1961 (Stb. 31), 11. gew. bij de wet van 14 jan.
1976 (Stb. 57).

P

T Art.46. Voor zover niet anders is bepaald, worden alle
aangiften schriftelijk in de Nederlandse taal gedaan.

Art.150. 1. Belasting, administratieve boete, interest
en kosten verjaren door verloop van drie jaren sedert de
dag van de opeisbaarheid.

2. Voor de verjaring blijven buiten aanmerking:
a. de tijd, gedurende welke de belastingschuldige niet

binnen het rijk woont of is gevestigd;
b. de tijd gedurende welke ingevolge artikel 145 uit-

stel van betaling is verleend.

Financiele-Verhoudingswet. Wet van 12 juli 1961 (Stb.
217), 11. gew. 4 juni 1981 (Stb. 383).

N P

N P

Art.19. 3. Lid van de Raad kunnen alleen zijn leden van
gemeentebesturen4 of personen in dienst van een gemeente
of van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Art.20. 2. Twee van de buitengewone leden kunnen al-
leen zijn leden van provinciale besturen5 of personen in
dienst van een provincie. (...).

Wet op de loonbelasting. Wet van 18 febr. 1964 (Stb.
521), 11. gew. bij de wet van 24 dec. 1980 (Stb. 701).

Zie de redactionele opmerking bij de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 (red.), pg. 181.

4. Zie art. 21 Gemeentewet, pg. 126.
5. Zie art. 8 Provinciewet, pg. 131.
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Art.2. 3. Wie niet binnen het Rijk woont, wordt
slechts als werknemer beschouwd voor zover hij:

a. zijn dienstbetrekking binnen het Rijk vervult, dan
wel loon geniet uit een vroeger binnen het Rijk vervulde
dienstbetrekking;

b. in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, dan wel uit anderen
hoofde loon geniet van een zodanige rechtspersoon;

c. loon geniet uit een bestaande of vroegere dienstbe-
trekking, door hemzelf of door een ander vervuld als be-
stuurder of commissaris van een binnen het Rijk
gevestigd lichaam in de zin van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), ook in geval van be-
perking van de bevoegdheid tot buiten het Rijk gelegen
gedeelten van de onderneming van dat lichaam.

4. Voor toepassing van het derde lid, letter a, wordt

de Nederlander die, uit hoofde van een dienstbetrekking

en in een onderneming waarvan de leiding binnen het Rijk

is gevestigd, werkzaam is of is geweest op een vervoer-

middel dat het verkeer onderhoudt tussen plaatsen buiten

en plaatsen binnen het Rijk, dan wel tussen plaatsen

buiten het Rijk onderling, geacht die dienstbetrekking

binnen het Rijk te vervullen of te hebben vervuld. Deze

bepaling vindt geen toepassing indien het loon uit die

dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking is onder-

worpen aan een belasting welke vanwege de Nederlandse

Antillen of een andere Mogendheid wordt geheven.

Art.6. S. Diplomatieke, consulaire en andere vertegen-
woordigers van andere Mogendheden en de hun toegevoegde
ambtenaren, alsmede door Onze Minister aan te wijzen in-
ternationale organisaties en vertegenwoordigers en func-
tionarissen daarvan, worden niet als
inhoudingsplichtigen beschouwd.

Art.9. 3. Voor de toepassing van het tweede lid en ar-
tikel 16 wordt de buiten het Rijk verblijf houdende Ne-
derlander die in dienstbetrekking staat tot een
Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede
zijn niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenote
en de kinderen voor wie hij ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet recht op kinderbijslag heeft, geacht binnen
het Rijk te wonen.

Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toe-
passing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander,
echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.
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Art.16. 1. Persoonlijke verplichtingen zijn:
a. voor werknemers die binnen het Rijk wonen:

(dan volgen er 6 soorten persoonlijke verplichtingen,
red.).

b. voor werknemers die niet binnen het Rijk wonen:
(dan volgen er 2 soorten peroonlijke verplichtingen,
red.).

Art.21. 2. De gehuwde vrouw wier binnen het Rijk
wonende man in het kalenderjaar vermoedelijk een onzui-
ver inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 zal genieten dat minder bedraagt dan de met toe-
passing van artikel 53, derde en vierde lid, van die wet
voor hem te berekenen belastingvrije som, wordt inge-
deeld in tariefgroep 4. Alsdan wordt haar man - zo hij
eveneens werknemer is - ingedeeld in tariefgroep 1.

Art.30. 1. Aftrekbare kosten, persoonlijke ver-

plichtingen, buitengewone lasten en aftrekbare giften

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin zij

worden betaald of verrekend, door de werknemer ter be-

schikking worden gesteld of rentedragend worden.

2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het
eerste lid worden in een jaar bij wijze van vooruitbe-
taling voldane renten van schulden in aanmerking genomen
tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 4000:

10. indien zij betrekking hebben op tijdvakken welke
eindigen later dan zes maanden na afloop van het jaar
waarin zij zijn voldaan, dan wel

2°. voor zover zij betrekking hebben op tijdvakken of
delen daarvan welke vallen na het tijdstip waarop de
werknemer het Rijk metterwoon verlaat.

Voor de toepassing van de vorige volzin worden de ren-
ten van schulden in aanmerking genomen in de volgorde
waarin zij zijn voldaan. Hetgeen op grond van het be-
paalde in de eerste volzin, onder 10, buiten aanmerking
blijft wordt, behoudens ingeval de werknemer het Rijk
metterwoon verlaat, geacht in gelijke delen te zijn vol-
daan in elk van de op het in de eerste volzin bedoelde
jaar volgende jaren waarop de renten betrekking hebben;
daarbij worden gedeelten van jaren als jaren aangemerkt.

Belastingregeling voor het Koninkrijk. Rijkswet van 28
okt. 1964 (Stb. 425).

Art.l. 1. In Nederland, Suriname en de Nederlandse
Antillen worden vreemdelingen en niet volgens het eigen
recht opgerichte lichamen niet onderworpen aan enige be-
lasting of daarmede verband houdende verplichting welke
drukkender is dan die, waaraan Nederlanders onderschei-
denlijk volgens het eigen recht opgerichte lichamen
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onder overigens gelijke omstandigheden worden onder-

worpen.

2. De belasting in een van de landen van niet-inwoners
ter zake van een binnen dat land aangehouden vaste in-
richting is in beginsel niet drukkender dan de belasting
van inwoners, die dezelfde werkzaamheden onder overigens
gelijke omstandigheden uitoefenen. De vorige volzin
heeft geen betrekking op aan de personen of de per-
soonlijke omstandigheden gebonden tegemoetkomingen,
zoals die welke verleend worden op grond van gezins-
samenstelling en besteding van het inkomen.

P Art.34. 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk:
a. wordt een natuurlijke persoon die ingevolge de des-

betreffende belastingregelingen inwoner is van meer dan
een van de landen, geacht inwoner te zijn van het land
waarbinnen hij een duurzame woongelegenheid ter be-
schikking heeft. Ingeval hij binnen meer dan een van de
-landen een duurzame woongelegenheid ter beschikking
heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land
waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen
het nauwst zijn. Ingeval aldus niet kan worden vastge-
steld van welk van de landen hij inwoner is, wordt hij
geacht inwoner te zijn van het land waarbinnen hij ge-
woonlijk verblijft;

Wet op de inkomstenbelasting. Wet van 16 dec. 1964 (Stb.
519), 11. gew. bij de wet van 22 dec. 1976 (Stb. 726).

Redactionele opmerking

De belastingwetgeving gaat uit van de feitelijke situatie

of iemand - ongeacht zijn nationaliteit - in Nederland

woont (het zgn. woonplaatsbeginsel) of zonder hier te

lande te wonen binnenlands inkomen geniet of binnenlands

vermogen bezit (het zgn. oorsprongbeginsel).

Bij de beoordeling of iemand zijn woonplaats hier te
lande heeft is vooral van belang of er duurzame be-
trekkingen met ons land zijn aan te wijzen. Met name
dient te worden gelet op: de duur van het verblijf
alhier; de plaats waar wordt gewerkt; de plaats waar een
woning wordt aangehouden; en de plaats waar het gezin
verblijft, waarbij de verblijfplaats van de vrouw be-
langrijker is dan die van de kinderen, indien niet allen
te zamen wonen.
Als iemand wel in ons land belastbaar inkomen geniet maar
niet kan worden geacht hier te wonen, wordt hij als bui-
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tenlands belastingplichtige aangemerkt. Dat houdt onder
meer in dat hij geen aanspraak kan maken op een aftrek
wegens buitengewone lasten en slechts in beperkte mate
op een aftrek wegens persoonlijke verplichtingen. Voor
buitenlandse werknemers, die al dan niet tijdelijk hun
gezin in het land van herkomst hebben achtergelaten,
maar zich overigens wel metterwoon hier hebben gevestigd
en zich verder in niets van Nederlandse werknemers on-
derscheiden, zou de kwalificatie als buitenlands
belastingplichtige weinig rechtvaardig zijn en ook
buitengewoon onaangename financiele gevolgen kunnen
hebben. Vandaar dat bij de ministeriele aanschrijving
van 30 maart 1982, nr. 282-3181 (LB'65-450/IB-165-831)
speciaal voor deze categorie van werknemers een nadere
uitleg van het woonplaatsbeginsel is gegeven.
Voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964,

de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de ver-

mogensbelasting 1964 kunnen blijkens bovengenoemde aan-

schrijving buitenlandse werknemers geacht worden in

Nederland te wonen, -en derhalve binnenlands belasting-

plichtige te zijn, indien zij:

• ongehuwd zijn;

• gehuwd zijn en hun gezin naar Nederland hebben laten
overkomen;

• gehuwd zijn en hun gezin (vooralsnog) in het land van
herkomst hebben achtergelaten, maar zij reeds langer
dan drie jaar - nagenoeg aaneengesloten -An Neder-
land verblijven;

• gehuwd zijn en hun gezin weliswaar nog in het land

van herkomst hebben achtergelaten, maar zij reeds

(waarneembare) handelingen hebben verricht om het

gezin op korte termijn te laten overkomen, zoals het

sluiten van een overeenkomst van koop/huur tot -het

verkrijgen van een passende woonruimte voor het ge-

zin.

Deze aanschrijving vervangt de aanschrijving van 29 juli
1971, nr. B 71/13814 (L.B. '65-127 / I.B. '65-281).
Bij laatstgenoemde aanschrijving werd er nog van uitge-

gaan dat gehuwde gastarbeiders die hun gezin in het land

van herkomst hadden achtergelaten - zonder duurzaam ge-

scheiden van hun echtgenote te leven - in het algemeen

niet geacht konden worden in Nederland te wonen en der-

halve buitenlands belastingplichtige waren.

Met de bovengenoemde. aanschrijving van 30 maart 1982,
nr. 282-3181 is getracht het onderscheid dat in de wetge-
ving bestaat tussen binnenlandse belastingplichtigen en
buitenlandse belastingplichtigen, ten aanzien van bui-
tenlandse werknemers te doen verminderen.
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In de inventarisatie zijn de bepalingen betreffende bin-
nenlandse- en buitenlandse belastingplichtigen opgenomen
onder de P-code.

0

N P

P

P

Art.l. Onder de naam "inkomstenbelasting" wordt een
directe belasting geheven, waaraan zijn onderworpen de
natuurlijke personen die:

a. binnen het Rijk wonen (binnenlandse belasting-
plichtingen);

b. niet binnen het Rijk wonen en binnenlands inkomen
genieten (buitenlandse belastingplichtigen).

Art.2. 1. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten
en binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder
inmiddels in een der andere delen van het Koninkrijk of
op het grondgebied van een andere Mogendheid te hebben
gewoond, wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid
geacht binnen het Rijk te hebben gewoond.

2. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn niet duur-
zaam gescheiden van hem levende echtgenote en de
kinderen voor wie hij kinderaftrek geniet, worden geacht
binnen het Rijk te wonen. Het bepaalde in de vorige vol-
zin blijft buiten toepassing ten aanzien van de aldaar
bedoelde Nederlander, echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.3. 1. Ten aanzien van binnenlandse belastingplich-
tigen wordt de belasting geheven naar het belastbare in-
komen.

Art.19. 3. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden
zijn dat het stamrecht niet valt onder artikel 8, dat in
de overeenkomst waarbij het stamrecht wordt bedongen, is
opgenomen dat de belastingplichtige voornemens is dat
recht ten laste van de in het eerste lid omschreven winst
te brengen en dat het stamrecht aanspraak geeft op perio-
dieke uitkeringen of verstrekkingen die:

d. zijn bedongen van een binnen het Rijk wonend na-
tuurlijk persoon die, een als binnenlands belasting-
plichtige aan de vennootschapsbelasting onderworpen
lichaam dat, dan wel een verzekeraar in de zin van de Wet
op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Stb. 716) die de
verplichting tot het doen, van de uitkeringen of ver-
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strekkingen geheel rekent tot het vermogen van zijn
binnen het Rijk gedreven onderneming of van het binnen
het Rijk gedreven gedeelte van zijn onderneming;

P

P

P

P

P

Art.23. 1. Tot de inkomsten uit arbeid behoren niet:
b. vergoedingen, voor zover zij geacht kunnen worden

te strekken tot bestrijding van noodzakelijke reiskosten
of verblijfkosten die de belastingplichtige in verband
met die arbeid heeft te maken'.

Art.27. 2. Ingeval van schenking van dividendbewijzen,
betrekking hebbende op nog niet opeisbare dividenden,
wordt de schenker, ingeval hij alsdan binnenlands be-
lastingplichtige is, geacht het dividend te genieten dat
nadien op die bewijzen betaalbaar wordt.

Art.31. 3. Tot de inkomsten uit vermogen behoort mede

hetgeen bij vervreemding van aandelen in een vennoot-

schap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen

is verdeeld en welke in liquidatie is getreden of waar-

schijnlijk binnenkort in liquidatie zal treden, ont-

vangen wordt boven het gemiddeld op de desbetreffende

aandelen gestorte kapitaal. Deze bepaling geldt niet,

indien de verkrijger binnenlands belastingplichtige is

en de verkregen aandelen geen deel uitmaken van het ver-

mogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming.

5. Tot de inkomsten uit vermogen behoort mede de

waarde welke in het economische verkeer kan worden toe-

gekend aan een stamrecht, zodra dit recht wordt beleend,

verpand of vervreemd. Deze bepaling geldt in geval van

vervreemding niet, indien de verkrijger binnenlands be-

lastingplichtige is en het verkregen stamrecht geen deel

uitmaakt van het vermogen van een voor zijn rekening ge-

dreven onderneming. Het brengen van een stamrecht in het

vermogen van een onderneming wordt met vervreemding ge-

lijkgesteld.

Art.33. 4. Onze Minister kan met betrekking tot buiten
het Rijk verkregen inkomsten een van het eerste lid af-
wijkende regeling treffen.

Art.38. 2. Onze Minister kan voor aftrekbare kosten
betrekking hebbende op buiten het Rijk verkregen in-

Zie HR 22-11-1972, rolnummer 16 904, BNB 1973/12,
waarbij werd beslist dat de door de werkgever aan
tijdelijk hier te lande werkzame buitenlanders ver-
strekte tegemoetkomingen voor reiskosten van reizen
voor bezoek van en naar het land van herkomst tot het
loon van de desbetreffende arbeiders moest worden ge-
rekend.
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komsten een van het eerste lid afwijkende regeling
treffen.

P

P

P

P

P

Art.43. Tot de kosten van een onderneming of tot de af-

trekbare kosten behoren niet de wegens genoten winst of

inkomsten geheven dividend-belasting, loonbelasting en

kansspelbelasting. Evenmin behoren daartoe belastingen

die buiten het Rijk in enige vorm naar de winst of het

inkomen worden geheven, indien voor de belastingplich-

tige te dier zake een regeling ter voorkoming van dubbele

belasting van toepassing is.

Art.44c. In geval van inkoop van aandelen welke uit-

sluitend kunnen worden afgegeven aan een binnen het Rijk

wonende natuurlijke persoon wiens belastbare inkomen in

het aan dat van de afgifte voorafgaande kalenderjaar,

dan wel - indien hij gehuwd is en niet duurzaam geschei-

den van zijn echtgenoot leeft en tevens gedurende dat

gehele kalenderjaar gehuwd is geweest zonder duurzaam

gescheiden van zijn echtgenoot te leven - wiens be-

lastbaar inkomen te zamen met dat van zijn echtgenoot in

dat kalenderjaar niet meer beloopt dan het voor dat ka-

lenderjaar in artikel 64, eerste lid, vermelde bedrag

aan belastbaar inkomen, wordt het verschil tussen het-

geen ter zake Kan de inkoop wordt ontvangen en hetgeen op

de aandelen is gestort niet tot de inkomsten uit vermogen

gerekend.

Art.44f. 1. De oudedagsreserve neemt achtereenvolgens
af:

d. met haar volle bedrag in het kalenderjaar waarin de

belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplich-

tige te zijn;

Art.44g. 1. Artikel 44f, eerste lid, letter d, vindt

bij overlijden van de belastingplichtige geen toepassing

indien de, echtgenoot bij het begin van het kalenderjaar

de leeftijd van 69 jaar nog niet heeft bereikt en een of

meer ondernemingen rechtstreeks voortzet of mede voort-

zet en wel tot het bedrag waarvoor de echtgenoot dit

schriftelijk verzoekt. Tot dit bedrag wordt de oudedags-

reserve van de belastingplichtige geacht door de

echtgenoot te zijn gevormd, dan wel bij die van de echt-

genoot gevoegd.

2. Indien het eerste lid toepassing vindt en de echt-
genoot bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
65 jaar reeds heeft bereikt, neemt de overgenomen oude-
dagsreserve - onverminderd het bepaalde in artikel 44f,
eerste lid, letters b, c en d - af overeenkomstig artikel
44h.

Art.441. 5. Ingeval de belastingplichtige ophoudt bin-
nenlands belastingplichtige te zijn, treedt voor de toe-
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passing van dit artikel en van artikel 44f, eerste lid,.
letters b en, c, het gedeelte van het kalenderjaar dat
eindigt met die belastingplicht voor het kalenderjaar in
de plaats.

P

P

P

N P

Art.46. 1. Buitengewone lasten zijn de op de be-
lastingplichtige drukkende:

a. uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van
eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen, voor wie
geen kinderaftrek wordt genoten, en van andere bloed- of
aanverwanten in de rechte linie of in de tweede graad van
de zijlinie, voor zover zij meer bedragen dan f 200, of,
zo dit minder is, een percent van het onzuivere inkomen7;

Art.47. 1. Aftrekbare. giften zijn de door de be-
lastingplichtige gedane en met schriftelijke bescheiden
gestaafde giften aan binnen het Rijk gevestigde
kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke
en het algemeen nut beogende instellingen.

Art.48. 1. Ten aanzien van buitenlandse belasting-
plichtigen wordt de belasting geheven naar het be-
lastbare inkomen binnen het Rijk (belastbaar binnenlands
inkomen).

4. (...).
Voor de toepassing van artikel 5 omvatten het inkomen

van een niet binnen het Rijk wonende gehuwde vrouw wier
echtgenoot binnen het Rijk woont, en het inkomen van een
niet binnen het Rijk wonend kind welks ouder binnen het
Rijk woont, al hetgeen daarvan deel uitmaakt ingevolge
de artikelen 3 en 48.

Art.49. 1. Het binnenlandse onzuivere inkomen bestaat
uit het gezamenlijke bedrag van hetgeen een niet binnen
het Rijk wonende persoon geniet als:

a. winst uit binnenlandse onderneming in de zin van
artikel 48, vierde lid;

b. zuivere inkomsten uit:
1°. arbeid, voor zover die inkomsten worden genoten

ter zake van het binnen het Rijk vervullen of vervuld
zijn van een dienstbetrekking of bestaan uit aan in-
houding van loonbelasting onderworpen opbrengst van een
niet binnen het Rijk vervulde dienstbetrekking of vroe-
gere dienstbetrekking, doch met uitzondering van
inkomsten uit arbeid die wordt verricht ingevolge een

1. Zie de Ministeriele aanschrijving van 11 juli 1977,
nr. 277-3749 (L.B.'65-344, I.B.'65-664) met be-
trekking tot buitengewone-lastenaftrek wegens uit-
gaven voor levensonderhoud van verwanten.

°. Zie de Ministeriele aanschrijving van 21 dec. 1976,
nr. 27-621782 (L.B.'65-328a, I.B.'65-628).
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overeenkomst van korte duur om als musicus of anderszins
als artiest op te treden;

3. Voor de toepasssing van het eerste lid, letter b,
onder 10, wordt de Nederlander die, uit hoofde van een
dienstbetrekking en in een onderneming waarvan de
leiding binnen het Rijk is gevestigd, werkzaam is of is
geweest op een vervoermiddel dat het verkeer onderhoudt
tussen plaatsen binnen het Rijk, dan wel tussen plaatsen
buiten het Rijk onderling, geacht die dienstbetrekking
binnen het Rijk te vervullen of te hebben vervuld. Deze
bepaling vindt geen toepassing indien het loon uit die
dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking is onder-
worpen aan een belasting welke vanwege de Nederlandse
Antillen of een andere Mogendheid wordt geheven.

P

P

P

Art.53. 2. Belastbare som is:
a. ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen:

het belastbare inkomen verminderd met de belastingvrije
som;

b. ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen:
het belastbare binnenlandse inkomen verminderd met de
belastingvrije som indien en voor zover zuivere in-
komsten als zijn bedoeld in artikel 49, eerste lid, let-
ter b, 10 en 60, zijn genoten.

Art.55. 3. De gehuwde vrouw wier binnen het Rijk
wonende man een onzuiver inkomen geniet dat minder be-
draagt dan de met toepassing van artikel 53, derde en
vierde lid, voor hem te berekenen belastingvrije som,
wordt op gezamenlijk, schriftelijk gedaan verzoek van de
echtgenoten ingedeeld in tariefgroep 4. Alsdan wordt
haar man ingedeeld in tariefgroep 1.

Art.67. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel
van bestuur aanvullende regelen te geven betreffende:

a. het op verzoek verlenen van een teruggaaf ingeval

de belastingplichtige binnen het Rijk woont en gedurende

een tijdvak van drie aaneengesloten gehele kalenderjaren

winst uit een zelfde onderneming dan wel inkomsten uit

een zelfde dienstbetrekking heeft genoten, voor zover de

belasting die over dat tijdvak is geheven, de belasting

die, verschuldigd zou zijn indien de winst dan wel die in-

komsten gelijkmatig aan elk dier jaren zouden worden

toegerekend, met meer dan drie percent van het laatstbe-

doelde belastingbedrag en tevens met meer dan f 150

overtreft, onder de voorzieningen die Wij nodig oordelen

in verband met de samenloop met andere bepalingen,

strekkende tot matiging van de gevolgen van het heffen

van de belasting per kalenderjaar` en in verband met de

indeling van de gehuwde vrouw - in plaats van haar man -

in tariefgroep 4;

b. Het verstrekken door de in artikel 49 van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1969, 301) be-
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doelde personen en lichamen. van schriftelijke
inlichtingen betreffende feiten waarvan de kennisneming
van belang kan zijn voor het bepalen van het inkomen van
derden;

alsmede andere in het kader der wet passende nadere re-
gelen te geven ter aanvulling van in de wet geregelde
onderwerpen.

Wet op de vermogensbelasting. Wet van 16 dec. 1964 (Stb.
520), 11. gew. bij de wet van 24 dec..1980 (Stb. 701)).

Zie de redactionele opmerking bij de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 (red.), pg. 181.

Art.1. Onder de naam "vermogensbelasting" wordt een

directe belasting geheven, waaraan zijn onderworpen de

natuurlijke personen die bij het begin van het kalender-

jaar:

a. binnen het Rijk wonen (binnenlandse belastingplich-

tigen);

b. niet binnen het Rijk wonen en binnenlands vermogen
hebben (buitenlandse belastingplichtigen).

Art.2. 1. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten
en binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder
inmiddels in de Nederlandse Antillen of op het grondge-
bied van een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt
ook voor de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het
Rijk te hebben gewoond.

2. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn niet duur-
zaam gescheiden van hem levende echtgenoot en de
kinderen voor wie hij kinderaftrek geniet, worden geacht
binnen het Rijk te wonen. Het bepaalde in de vorige vol-
zin blijft buiten toepassing ten aanzien van de aldaar
bedoelde Nederlander, echtgenoot en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.12. 1. Ten aanzien van buitenlandse belasting-
plichtigen wordt de belasting geheven naar hun vermogen
binnen het Rijk (binnenlands vermogen) bij het beginvan
het kalenderjaar.

2. Binnenlands vermogen is de waarde van de be-
zittingen binnen het Rijk (binnenlandse bezittingen)
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verminderd met de waarde van de schulden binnen het Rijk
(binnenlandse schulden)'.

P

P

Art.13. 3. Bij het bepalen van het binnenlandse vermo-
gen vindt Hoofdstuk II overeenkomstige toepassing. Voor
de toepassing van artikel 5 omvat het vermogen van een
niet binnen het Rijk wonende gehuwde vrouw wier echtge-
noot binnen het Rijk woont, al hetgeen daarvan deel uit-
maakt ingevolge de artikelen 3 en 4.

Art.14. 2. Belastbare som is:
a. ten aanzien van binnenlandse belastingen: het ver-

mogen verminderd met de belastingvrije som;
b. ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen:

het binnenlandse vermogen.
3. De belastingvrije som bedraagt voor de binnenlandse

belastingplichtige die wordt ingedeeld info:
a. t/m c. (...).
6. Op verzoek van de meerderjarige binnenlandse be-

lastingplichtige, alsmede van de minderjarige binnen-
landse belastingplichtige ingeval voor de heffing van de
inkomstenbelasting over het voorafgaande kalenderjaar de
zuivere inkomsten uit vermogen en de persoonlijke ver-
plichtingen bij hem zelf in aanmerking zijn te nemen,
wordt, nadat de aanslag in de vermogensbelasting alsmede
de aanslag in de inkomstenbelasting over het vooraf-
gaande kalenderjaar onherroepelijk zijn komen vast te
staan, bij beschikking van de inspecteur de belasting
teruggegeven voor zover deze te zamen met de inkomsten-
belasting over dat kalenderjaar meer zou bedragen dan 80
percent van het belastbare inkomen van dat kalenderjaar.
Voor de toepassing van de vorige volzin worden de be-
lastbare inkomens en de inkomstenbelasting van gehuwde,
niet duurzaam van elkaar gescheiden levende echtgenoten
aangemerkt als het belastbare inkomen en de inkomstenbe-
lasting van de man, met dien verstande dat ingeval aan de
vrouw geen aanslag in de inkomstenbelasting wordt opge-
legd, in plaats van haar belastbare inkomen en haar
.inkomstenbelasting in aanmerking wordt genomen haar zui-
vere loon en de van haar ingehouden loonbelasting.

9. Woont alleen de man binnen het Rijk, doch de vrouw
niet, dan is hij binnenlands belastingplichtige en
wordt zijn vermogen berekend op dezelfde wijze, als
woonde ook de vrouw binnen het Rijk. Woont alleen de
vrouw binnen het Rijk, doch de man niet dan worden
-alle vermogensbestanddelen van de vrouw aangemerkt
als die van de man, zodat de vrouw niet kan worden
aangeslagen omdat haar vermogen nihil bedraagt (vgl.
M.v.T. Wet op de Inkomstenbelasting, pg. 33).

lo. Aan buitenlandse belastingplichtigen wordt geen be-
lastingvrije som meer toegekend.
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P Art.25. 2. Ten aanzien van de belastingplichtige die

de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt doch bij

het begin van het jaar voorafgaande aan dat waarin deze

wet voor.het eerst toepassing vindt, dan wel op het tijd-

stip van zijn vestiging binnen het Rijk in de loop van

eerstgenoemd jaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt,

wordt onder bezittingen niet begrepen het recht op niet

tot het vermogen van een onderneming behorende lijfren-

ten, verkregen door betaling van een gelijkblijvende

premie welke hij, behoudens in geval van invaliditeit of

overlijden, gedurende ten minste twintig jaren verschul-

digd is, voor zover deze lijfrenten, vermeerderd met

pensioenen gezamenlijk niet meer bedragen dan f 3000 per

jaar.

Registratiewet. Wet van 24 dec. 1970 (Stb. 610).

T Art.6. 1. Op vordering van de inspecteur moet van een
akte welke in een vreemde taal is gesteld, worden overge-
legd een letterlijke vertaling in het Nederlands, voor
overeenstemmend verklaard door een beedigd vertaler in

11 . ( ...) ..de zi n van de wet van 6 mei 1878 (Stb. 30)

C L Art.8. 3. Voldoening aan de bij het eerste lid om-
schreven verplichtingen (informatieplicht van een nota-
ris aan een ambtenaar van de rijksbelastingdienst, red.)
kan gevorderd worden op elke dag, met uitzondering van
zaterdagen, zondagen, algemeen erkende feestdagen in de
zin van de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) en de
bij of krachtens artikel 3 van die wet daarmede gelijkge-
stelde dagen (...).

Wet van 24 okt. 1973 (Stb. 536), houdende regelen inzake
wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van
nucleaire schepen.

N Art.14. 2. Een Nederlander, die krachtens het recht
van een andere staat of krachtens een internationale
overeenkomst kernschade heeft vergoed, verkrijgt bij
subrogatie de rechten, die de persoon aan wie hij schade-
vergoeding heeft betaald, ingevolge deze wet zou hebben
gehad, tot het bedrag, dat hij heeft betaald (...).

11, Bij administratief voorschrift is bepaald dat de in-
specteur van deze bevoegdheid'slechts bij noodzaak
gebruik mag maken indien de akte in de Friese,
Duitse, Engelse of Franse taal is gesteld.

190



N P

P

P

P

3. Onder Nederlanders wordt voor de toepassing van het
tweede lid mede verstaan ieder in Nederland gevestigd,
al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, zo-
mede de Staat.

Wet financiele betrekkingen buitenland. Wet van 28 mei
1980 (Stb. 321).

Art.l. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze
wet bepaalde wordt verstaan onder:

a. ingezetenen:

1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Neder-
land hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

2. rechtspersonen, vennootschappen onder firma en
commanditaire vennootschappen, die in Nederland zijn ge-
vestigd of kantoor houden, alsmede rechtspersonen, ven-
nootschappen onder firma en commanditaire
vennootschappen die niet in Nederland zijn gevestigd
doch wel vanuit Nederland worden bestuurd, voor zover de
Bank zulks bepaalt;

3. in Nederland gevestigde filialen, bijkantoren en
agentschappen, voor zover niet reeds vallende onder 2;

4. natuurlijke personen van Nederlandse nationaliteit,
voor zover niet vallende onder 1, die op hun verzoek door
Onze Minister als ingezetenen zijn aangewezen;

b. niet-ingezetenen:
natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen

en bedrijven, niet vallende onder de omschrijving "inge-

zetenen";

Art.3. De Bank kan, indien zij dit in het belang acht
van een goede uitvoering van de haar bij of krachtens de-
ze wet opgedragen taken, met goedkeuring van Onze Minis-
ter voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden
verplicht het betalingsverkeer met niet-ingezetenen te
doen geschieden door bemiddeling van daartoe door de
Bank gemachtigde financiele instellingen.

Art.4. De Bank kan ter voorkoming van verstoring van de
Nederlandse kapitaalmarkt, voortvloeiende uit het finan-
ciele verkeer met het buitenland, met goedkeuring van
Onze Minister voorschriften geven ten aanzien van de
volgende handelingen, welke worden verricht door ingeze-
tenen of bepaalde groepen van ingezetenen:

a. t/m f. (...).

Art.6. Indien het overleg ingevolge artikel 22 van de
Wet toezicht kredietwezen leidt tot overeenstemming tus-
sen de Bank en de betrokken representatieve organisaties
op het gebied van het kredietwezen nopens een door alle
kredietinstellingen te volgen gedragslijn, dan wel in-
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dien krachtens dat artikel algemene voorschriften zijn
uitgevaardigd, kan de Bank voor de periode, gedurende
welke deze gedragslijn of algemene voorschriften van
kracht zijn, voorschriften aan andere ingezetenen dan
kredietinstellingen geven ten aanzien van het ter be-
schikking krijgen van gelden van niet-ingezetenen, het
verkopen aan niet-ingezetenen van niet ter beurze geno-
teerde effekten en vorderingen ten laste van ingezetenen
alsmede het verstrekken van garanties, borgstellingen en
andere zekerheden ten behoeve van niet-ingezetenen.

P

P

Art.7. Indien Onze Minister van oordeel is, dat een om-

vangrijke afvloeiing van kapitaal naar het buitenland de

Nederlandse reservepositie aanmerkelijk doet verminderen

of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt voor te

doen, kan hij telkens voor de duur van ten hoogste een

jaar:

a. voorschriften geven ten aanzien van:
1. het aanhouden door ingezetenen van tegoeden in het

buitenland of van tegoeden, luidende in vreemde
valuta's, in Nederland;

2. transacties in vreemde valuta's waarbij een ingeze-

tene partij is;

3. het verstrekken van leningen en kredieten door in-
gezetenen aan niet-ingezetenen alsmede het verrichten
van vooruitbetalingen en het verlenen van uitstel van
betaling door ingezetenen aan niet-ingezetenen;

4. transacties in effecten en goud tussen ingezetenen

en niet-ingezetenen.

5. het brengen binnen dan wel buiten het grondgebied

van Nederland van. effecten, betaalmiddelen, geldswaar-

dige papieren en goud;

. 6. andere handelingen van ingezetenen, verband
houdende met afvloeiing van kapitaal naar het
buitenland;

b. voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden
verplicht tot:

1. het invorderen van opeisbare vorderingen op.

niet-ingezetenen;

2. het in bewaring geven van effekten bij daartoe door
de Bank gemachtigde effektenbewaarnemers;

3. het verkopen van buitenlandse betaalmiddelen en te-
goeden, luidende in vreemde valuta's, aan de Bank of aan
door de Bank gemachtigde financiele instellingen;

4. andere handelingen, verband houdende met afvloeiing
van kapitaal naar het buitenland.

Art.8. Indien Onze Minister van oordeel is, dat een om-

vangrijke toevloeiing van kapitaal naar Nederland in

ernstige mate het financieel-economische beleid door-

kruist of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt voor

te doen, kan hij telkens voor de duur van ten hoogste een

jaar:
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a. voorschriften geven ten aanzien van:
1. het aanhouden door niet-ingezetenen van tegoeden in

Nederland;
2. transacties in vreemde valuta's waarbij een ingeze-

tene partij is;

3. het opnemen van leningen en kredieten door ingeze-

tenen bij niet-ingezetenen alsmede het ontvangen van

vooruitbetalingen en het verkrijgen van uitstel van be-

taling door ingezetenen van niet-ingezetenen;

4. transacties in effecten en geldswaardige papieren

tussen ingezetenen en niet-ingezetenen;

5. het verstrekken van garanties, borgstellingen en
andere zekerheden aan niet-ingezetenen;

6. andere handelingen van ingezetenen, verband
houdende met toevloeiing van kapitaal naar Nederland;

b. voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden
verplicht tot:

1. het betalen van opeisbare schulden aan

niet-ingezetenen;

2. andere handelingen, verband houdende met toe-
vloeiing van kapitaal naar Nederland.

p

P

Art.lO. 2. Voorschriften als bedoeld in het eerste
lid, kunnen inhouden:

a. een verplichting voor ingezetenen om schulden we-
gens of in verband met levering van goederen, van oor-
sprong of herkomstig uit dat land, of schulden uit
anderen hoofde jegens personen, bedrijven en in-
stellingen, woonachtig of gevestigd in dat land, te vol-
doen door storting bij een vereffeningsinstituut;

b. toekenning van het recht aan ingezetenen om onder
bepaalde voorwaarden uit de bij het vereffeningsinsti-
tuut gestorte gelden betaling te verkrijgen van nader
aan te wijzen vorderingen op ingezetenen van dat land;

c. andere bepalingen inzake het betalingsverkeer met
ingezetenen van dat land en de hun toebehorende, hier te
lande aanwezige vermogensbestanddelen, strekkende tot
afweer van nadelige gevolgen als in het eerste lid be-
doeld.

BESLUITEN

Tariefbesluit. Besluit van 20 jan. 1960 (Stb. 30), 11.
gew. bij besluit van 13 jan. 1976 (Stb. 3).

Art.24. 1. Onze Minister stelt bepalingen vast, vol-
gens welke onder de door hem te stellen voorwaarden en
beperkingen gehele of gedeeltelijke vrijstelling wanin-
voerrecht wordt verleend voor de invoer van:
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d. goederen welke hun waarde mede ontlenen aan te-
keningen, ontwerpen, modellen of andere produkten van
techniek, kunst of wetenschap, dan wel aan auteurs-
rechten, octrooien of dergelijke rechten, mits die pro-
dukten of rechten toebehoren aan personen wonende of ge-
vestigd binnen het grondgebied van Nederland, Belgie en
Luxemburg.

Art.28. 1. Onze Minister stelt bepalingen vast, vol-
gens welke, onder de door hem te stellen voorwaarden en
beperkingen gehele vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend voor de invoer van:

a. goederen, welke bestemd zijn voor het persoonlijk
gebruik - gebruik door leden van het gezin daaronder be-
grepen - van binnen het grondgebied van Nederland hun
functie uitoefenende diplomatieke ambtenaren en
beroepsconsuls, alsmede van de aan aldaar gevestigde
ambassades, gezantschappen en consulaten verbonden
kanselarij-beambten;

b. goederen, welke bestemd zijn voor de officiele be-
hoeften - bouwen en herstellen daaronder begrepen - van
binnen het grondgebied van Nederland gevestigde
ambassades en gezantschappen;

c. kanselarijbenodigdheden, welke door of namens
vreemde regeringen aan haar binnen het grondgebied van
Nederland gevestigde consulaten worden toegezonden.

2. De vrijstelling, als is bedoeld in het eerste lid,
letter a, is slechts van toepassing voor zover de daar
bedoelde diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en
kanselarijbeambten, vreemdeling zijn en overigens binnen
het grondgebied van Nederland geen bedrijf of beroep
uitoefenen.

3. De vrijstellingen, als zijn bedoeld in het eerste
lid, zijn slechts van toepassing, indien en voorzover de
vreemde Staat waarvan de ambassade, het gezantschap of
het consulaat binnen het grondgebied van Nederland,
Belgie of Luxemburg is gevestigd aan Nederland, Belgie
en Luxemburg een overeenkomstige vrijstelling verleent,
behoudens afwijkingen in bestaande internationale ver-
dragen.

4. Onze Minister kan bepalen dat de vrijstelling van
invoerrecht als is bedoeld in het eerste lid wordt ver-
leend als voorwaardelijke vrijstelling van
invoerrecht12.

Art.31. 1. Onze Minister stelt bepalingen vast, vol-
gens welke onder de door hem te stellen voorwaarden en
beperkingen gehele vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend voor de invoer van:

12. Zie ook art. 33 Beschikking Vrijstellingen-Tariefbe-
sluit 1960, pg. 197.
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a. uitzetten en huwelijksgeschenken, bestemd voor een
persoon, wonende buiten het grondgebied van Nederland,
Belgie en Luxemburg, die met een ingezetene van Neder-
land in het huwelijk treedt;

b. verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goede-
ren bestaan;

c. gebruikte goederen, welke een ingezetene van Neder-
land heeft geerfd;

d. doodkisten waarin lijken en urnen waarin as van
verbrande lijken, benevens de daarmede ingevoerde
bloemen en tot versiering van die kisten of urnen
dienende voorwerpen.

2. De vrijstelling, als is bedoeld in het eerste lid,
letter a, is slechts van toepassing, indien en voor zover
de Staat, op wiens grondgebied die persoon woonde, aan
Nederland, Belgie en Luxemburg een overeenkomstige vrij-
stelling verleent13.

P Art.33. 1. Onze Minister stelt bepalingen vast, vol-
gens welke, onder de door hem te stellen voorwaarden en
beperkingen gehele vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend voor de invoer van:

a. vruchten en gewassen, gewonnen op landerijen, gele-

gen buiten het grondgebied van Nederland, Belgie en

Luxemburg inde nabijheid van de grens en in gebruik bij

personen gevestigd binnen het grondgebied van Nederland;

Besluit douane en accijnzen. Besluit van 29 mei 1962
(Stb. 191), 11. gew. bij besluit van 9 febr. 1976 (Stb.
58).

Art.171. 1. Summiere aangiften welke voor binnen-
komende goederen aan een eerste kantoor worden gedaan,
kunnen behalve in het Nederlands worden gedaan in het,
Frans, Duits of Engels, mits het hier te lande ge-
bruikelijke letterschrift wordt gebezigd. Wordt op de
aangifte een Beneluxdocument, niet tevens zijnde een ge-
meenschappelijk document, afgegeven, dan kan -die
aangifte niet in het Engels worden gedaan.

2.. Onze Minister kan bepalen dat summiere aangiften
welke worden gedaan met behulp van formulieren, voorzien
in een internationale overeenkomst, in alle gevallen in
een andere taal dan het Nederlands kunnen worden gedaan,
mits het hier te lande gebruikelijke letterschrift wordt
gebezigd. Indien die aangiften in een andere taal dan het
Nederlands, Frans, Duits of Engels worden gedaan, moet
aan elk van de exemplaren van de formulieren met behulp

13. Zie ook art. 45 Beschikking Vrijstellingen Tariefbe-
sluit 1960, pg. 198.
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waarvan de aangifte wordt gedaan een vertaling in een van
die talen worden gehecht.

3. Ingeval buiten het rijk afgegeven gemeen-
schappelijke documenten zijn gesteld in een andere taal
dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, kunnen de
ambtenaren een vertaling vragen welke mag zijn gesteld
in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

P

N P

Besluit voorkoming dubbele belasting. Besluit van 7
april 1965 (Stb. 145).

Art.8. 1. Een binnen het Rijk wonende of gevestigde
gerechtigde tot een prijs van een buitenlands kansspel
is vrijgesteld van de daarop betrekking hebbende kans-
spelbelasting, indien die prijs is onderworpen aan een
gelijksoortige belasting die ten behoeve van een ander
land van het Koninkrijk of van een andere Mogendheid
wordt geheven.

Besluit verfijning algemene uitkering buitenlandse
militairen. Besluit van 12 aug. 1968 (Stb. 462).

Art.l. 1. Te beginnen met het uitkeringsjaar 1966

wordt het bedrag per inwoner, genoemd in artikel 10,

eerste lid, der Financiele-Verhoudingswet 1960, voor de

gemeente, binnen welker grondgebied anders dan op

militair terrein op 1 januari van het uitkeringsjaar tot

een aantal dat tenminste een half procent uitmaakt van

het inwonertal der gemeente.-woningen aanwezig zijn,

welke als hoofdbewoner'hebben personen, die op grond van

de beschikking van Onze Minister van Binnenlandse Zaken

van 25 juni 1955, no. 13750, sedert gewijzigd, niet in de

Nederlandse bevolkingsregisters worden ingeschreven,

verhoogd met het bedrag. dat wordt verkregen door toe-

passing van de formule (4a x b) / c, in welke formule

voorstelt:

de letter a: het aantal der hiervoor bedoelde woningen

op .1 januari van het uitkeringsjaar;

de letter b: het voor de gemeente geldende bedrag per
inwoner, bedoeld in artikel 10, eerste lid, juncto arti-
kel 11, eerste lid, der Financiele-Verhoudingswet 1960,
voor het uitkeringsjaar, waarvoor de verhoging strekt.

de letter c: het aantal inwoners der gemeente op 1 ja-
nuari van het uitkeringsjaar, waarvoor de verhoging
strekt.

BESCHIKKINGEN

Beschikking vrijstelling tariefbesluit. Beschikking' van
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van de Staatssecretaris van Financien van 19 febr. 1960
(Stcrt. 35), 11. gew. bij beschikking van 13 juni 1978
(Stcrt. 112).

P

P

Art.25. 3. De vrijstelling is slechts van toepassing
op vervoermiddelen welke worden ingevoerd door:

a. natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats
buiten Benelux hebben en die de vervoermiddelen bezigen
voor hun persoonlijk gebruik, te weten voor andere doel-
einden dan het vervoer van personen tegen betaling, be-
loning of ander materieel voordeel, het bedrijfsmatig
vervoer van goederen of het bedrijfsmatig verrichten van
andere diensten;

3a. Voor de toepassing van dit artikel wordt een na-
tuurlijk persoon in ieder geval geacht zijn normale ver-
blijfplaats in het buitenland te hebben indien hij:

a. eenmaal per maand terugkeert naar het land waarin
het gezin waartoe hij behoort, is gevestigd, dan wel

b. binnen Benelux verblijft en de duur van dat ver-
blijf niet meer bedraagt dan twee jaar.

6. Onder misbruik van de in het vorige lid bedoelde
vrijstelling worden begrepen de gevallen waarin:

a. (...).
b. motorrijtuigen alsmede kleine aanhangwagens worden

gebezigd door een persoon, die zijn normale verblijf-
plaats buiten Benelux heeft, doch langer dan een jaar in
Benelux heeft vertoefd.

7. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toe-
passing indien voor het verstrijken van de termijn als
bedoeld in het vorige lid, letter a of, indien in het vo-
rige lid, letter b, bedoelde gebruik een aanvang neemt
nadat het verblijf reeds langer dan een jaar heeft ge-
duurd, voor de aanvang van dat gebruik, toestemming is
verleend het motorrijtuig gedurende een beperkte tijd te
gebruiken of te blijven gebruiken. De toestemming dient
te worden aangevraagd op een formulier als is bedoeld in
bijlage II van deze beschikking.

8. Geen vrijstelling wordt verleend voor motorrij-
tuigen, als zijn bedoeld in het vijfde lid, welke worden
ingevoerd door een persoon, die zijn normale verblijf-
plaats buiten Benelux heeft, doch langer dan een jaar in
Benelux heeft vertoefd, tenzij voor de invoer toe-
stemming is verleend het motorrijtuig met vrijstelling
in te voeren en gedurende een beperkte tijd te gebruiken
of te blijven gebruiken. De toestemming dient te worden
aangevraagd op een formulier, als is bedoeld in bijlage
II van deze beschikking. .

Art.33. 1. Gehele vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend voor de invoer van goederen welke bestemd zijn
voor het persoonlijk gebruik - gebruik door leden van het
gezin daaronder begrepen - van hier te lande hun functie
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uitoefenende hoofden van diplomatieke vertegenwoor-
digingen voor zover zij niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten en overigens hier te lande geen
bedrijf of beroep uitoefenen.

De vrijstelling voor de invoer van motorrijtuigen
wordt verleend als voorwaardelijke vrijstelling.

2. Gehele voorwaardelijke vrijstelling van invoerrecht
wordt verleend voor de invoer van goederen welke zijn be-
stemd voor het persoonlijk gebruik - gebruik door leden
van het gezin daaronder begrepen - van hier te lande hun
functie uitoefenende diplomatieke ambtenaren, andere dan
in het eerste lid bedoelde, van hier te lande de'hun
functie uitoefenende beroepsconsuls, alsmede van
kanselarijbeambten, verbonden aan hier te lande geves-
tigde ambassades, gezantschappen en consulaten, voor
zover zij niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en
overigens hier te lande geen 'bedrijf of beroep uitoe-
fenen.

P

P

P

Art.44. 11. Bekers, medailles en dergelijke, welke
hetzij als in een wedstrijd behaalde prijs, hetzij als
beloning voor daden van moed en van toewijding, buiten
Benelux zijn toegekend aan in Benelux wonende personen
dan wel door buiten Benelux gevestigde autoriteiten of
personen kosteloos ter beschikking zijn gesteld om hier
te lande te worden toegekend, mits bedoelde voorwerpen
daarop betrekking hebbende in- of opschriften dragen dan
wel vergezeld zijn van een certificaat van de autori-
teiten, die de voorwerpen hebben uitgereikt.

23. Kleine zendingen goederen die:
a. door een buiten de Europese Economische Gemeenschap

verblijvende particulier gratis aan een in Benelux ge-
vestigde particulier worden verzonden mits:
(dan volgen er enige voorwaarden, red.)

b. door een binnen de Europese Economische Gemeenschap
verblijvende particulier gratis aan een in Benelux ver-
blijvende particulier worden verzonden mits:
(dan volgen er enige voorwaarden, red.).

Art.45. 1. Gehele voorwaardelijke vrijstelling van in-
voerrecht wordt verleend voor de invoer van uitzetten en
huwelijksgeschenken, bestemd voor een persoon, wonende
elders dan in het douanegebied, die met een ingezetene
van Nederland in het huwelijk treedt en zich tengevolge
van zijn huwelijk in Nederland gaat vestigen.

2. De vrijstelling wordt verleend indien en voor zover
de Staat, op wiens grondgebied de in het vorige lid be-
doelde persoon woonde, aan Nederland, Belgie en Luxem-
burg een overeenkomstige vrijstelling verleent.

Art.46. 1. Gehele voorwaardelijke vrijstelling van in-
voerrecht wordt verleend voor de invoer van
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verhuisboedels voor zover zij uit gebruikte goederen be-
staan.

2. Onder goederen worden verstaan:
a. goederen, welke behoren tot de inboedel van een na-

tuurlijk persoon en worden ingevoerd ter gelegenheid van
de overbrenging van diens hoofdverblijf van elders dan
in het douanegebied naar Nederland, alwaar hij nog geen
verblijf had;

b. goederen, welke behoren tot de inboedel van een or-

ganisatie en worden ingevoerd ter gelegenheid van de

overbrenging van de plaats van vestiging van die orga-

nisatie van elders dan in het douanegebied naar Neder-

land;

P

T

T

Art.47. 1. Gehele vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend voor de invoer van gebruikte goederen, ten aan-
zien waarvan een ingezetene van Nederland aantoont, dat
hij deze heeft geerfd.

Beschikking accijns van alcoholhoudende stoffen. Be-
schikking van de Staatssecretaris van Financien van 11
juli 1963, no. D3/5206 (Stcrt. 137), 11. gew. bij be-
schikking van 13 juli 1978, no. 078-916 (Stcrt. 134).

Art.36. 1. Met vrijstelling van wijnaccijns worden ten
uitslag (...) of ten invoer toegelaten niet-mousserende
gegiste vruchtendranken van andere vruchten dan druiven,
krenten of rozijnen welke zich bevinden in. flessen,
mits:

a. (...).
b. de etiketten tevens zijn voorzien van de aanduiding

"Vruchtenwijn", in de Nederlandse, Franse of Duitse
taal, waarin het woord "Vruchten" mag worden vervangen
door de soortnaam van de verwerkte vruchten, al dan niet
vergezeld van een fantasienaam of van een der namen
meiwijn, bisschopwijn, kruidenwijn, kinawijn, bowl of
vermout;

Art.45. Het tarief van de accijns, vermeld in artikel
89, eerste lid, letter a, van de wet is slechts van toe-
passing indien de dranken zijn verpakt in flessen welke
zijn voorzien van etiketten waarop, in duidelijk
leesbare en onuitwisbare letters in de Nederlandse,
Franse en Duitse taal, voorkomt:

a. hetzij de aanduiding "Maximumalcoholsterkte 6 gra-
den" of "Alcoholsterkte niet meer dan 6 graden",

b. hetzij een aanduiding van de werkelijke alcohol-
sterkte, mits deze niet meer dan 6 graden bedraagt.

T Art.46. Het tarief van de accijns, vermeld in artikel
89, eerste lid, letter b, van de wet is slechts van toe-
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passing indien de dranken zijn verpakt in flessen welke
zijn voorzien van etiketten waarop, in duidelijk
leesbare en onuitwisbare letters in de Nederlandse,
Franse of Duitse taal, de aanduiding "Niet van druiven,
krenten of rozijnen" voorkomt of een aanduiding waaruit
de soort van de verwerkte vrucht blijkt.

Beschikking van de Staatssecretaris van Financien van 29
juli 1964 (Stcrt. 141), betreffende tegemoetkoming
studiekosten aan studenten in de fiscale studie-
richtingen, 11. gew. 18 febr. 1980 (Stcrt. 35).

Art.4. Voor het aangaan van de in artikel 3 omschreven
verbintenis komt slechts in aanmerking degene die:

a. Nederlander en van goed gedrag is.

Uitvoeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen. Beschikking van 29 dec. 1964, no. B4/17816
(Stcrt. 253), 11. gew. bij beschikking van 15 juni 1979,
no. 079/1013 (Stcrt. 114).

Art.22. 7. Aan houders van motorrijtuigen, die niet
hier te lande wonen of zijn gevestigd, wordt toegestaan
de belasting te betalen over een tijdvak van een dag, dan
wel van 3 of 15 achtereenvolgende dagen.

Art.25. 1. Van de belastingen genoemd in artikel 26
zijn, behoudens hetgeen is bepaald in de artikelen 27,
28, 29 en 30, vrijgesteld" de diplomatieke en beroeps-
consulaire vertegenwoordigers van andere Mogendheden en
de hun toegevoegde ambtenaren, mits zij:

a. geen Nederlander zijn;
b. overigens niet binnen het Rijk een dienst be-

trekking vervullen, een beroep zelfstandig uitoefenen of
een onderneming drijven.

2. De vrijstelling van de in het eerste lid bedoelde
vertegenwoordigers en ambtenaren vindt overeenkomstig
toepassing ten aanzien van de in hun dienst zijnde per-
sonen, hun echtgenote en de bij hen inwonende minderja-
rige-eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Ne-
derlander begrepen hij die het Nederlanderschap heeft
verloren ingevolge artikel 7, eerste lid, onder 40, van

14. Zie met betrekking tot de toepassing van de vrij-
stellingen voorts de artt. 26 t/m 30 van deze be-
schikking (niet opgenomen).
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de wet.van 12 december 1892 (Stb. 268), tenzij hij een
vreemde nationaliteit bezit.

4. De vrijstelling wordt slechts verleend onder voor-
waarde van wederkerigheid.

Korte toelichting op de Wet op de loonbelasting 1964.
Beschikking van de Staatssecretaris van Financien van 17
juni 1965, no. B5/8418 (niet gepubliceerd).

N

N P

5. Onder de nieuwe loonbelasting vallen in hoofdzaak
dezelfde personen als onder de oude. Op enkele punten is
de kring van loonbelastingplichtigen echter verruimd.
Dit betreft voornamelijk de volgende personen:

a. (...).
b. Door de overheid uitgezonden personen (art.2, twee-

de lid, van de wat). Deze bepaling heeft het oog op ge-
vallen waarin een werknemer in dienstbetrekking is bij
een buiténlandse werkgever (niet-inhoudingsplichtige),
terwijl hij tevens uit dien hoofde van een Nederlands pu-
bliekrechtelijk lichaam een uitkering ontvangt. Deze
figuur kan zich voordoen bij uitzending.van Nederlanders
in het kader van hulp aan ontwikkelingsgebieden.

c. Personeel op> internationale vervoermiddelen (art.2,
vierde lid, van de wet). De belangrijkste groep personen
die door deze bepaling onder de loonbelasting wordt ge-
bracht zijn de ongehuwde zeevarenden van Nederlandse na=
tionaliteit, die wonen aan boord van een schip van een
Nederlandse maatschappij dat hier te lande geen thuisha-
ven heeft.

10. c. Artiesten die een overeenkomst van korte duur
hebben aangegaan. (...). Het fortfaitaire kostenbedrag
is voor buitenlandse belastingplichtigen hoger gesteld,
dan voor binnenlandse, omdat zij veelal hogere reis- en
verblijfkosten hebben. (...).

Hierbij wordt voor zoveel nodig opgemerkt dat buiten-
landse artiesten die een overeenkomst van korte duur
hebben aangegaan niet verzekerd zijn ingevolge de
AOW/AWW, zodat te hunnen aanzien geen inhouding van pre-
mie geschiedt. Dit laatste geldt ook voor de AKW en KWL.

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting. Beschikking van
de Staatssecretaris van Financien van 30 aug. 1968
(Stcrt. 169), 11. gew. bij beschikking van 4 dec. 1980
(Stcrt. 245).

T Art.30. 2. Het formulier als is bedoeld in het eerste
lid, letter a, (het aangiftebiljet ter verkrijging van
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teruggaaf van omzetbelasting, red.) moet zijn gedrukt in
een van de officiele talen van de Europese Gemeen-
schappen. Het formulier moet echter worden ingevuld in
de Nederlandse taal.

Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970. Beschikking
van de Staatssecretaris van Financien van 24 juni 1971
(Stcrt. 119), 11. gew. bij beschikking van 5 maart 1976
(Stcrt. 47).

C L Art.7. 4. De inspecties en de ontvangkantoren zijn
voor de in het eerste en het tweede lid bedoelde werk-
zaamheden gesloten op de zaterdag, -de zondag, algemeen
erkende feestdagen in de zin van de Algemene termijnen-
wet (Stb. 1964, 314) en de bij of krachtens artikel 3
van die wet daarmede gelijkgestelde dagen.

T Art.16. De registratie van een in de Friese of in een
vreemde taal opgemaakte akte geschiedt in de Nederlandse
taal.

Beschikking algemene tariefpreferenties, Beschikking
van de Minister van Financien van 24 juni 1971 (Stcrt.
119).

T Art.15. 1. Aan de ambtenaren wordt desverlangd:

b. een vertaling in het Nederlands van het vermelde op
het certificaat ingeleverd.

Uitvoeringsbeschikking loonbelasting 1972. Beschikking
van de Staatssecretaris van Financien van 29 dec. 1972,
no. B72/28691 (Stcrt. 253), 11. gew. bij beschikking van
16 jan. 1981 (Stcrt. 11).

N Art.4. 1. Niet als inhoudingsplichtige worden be-
schouwd:

c. de leden en functionarissen van het Internationaal
Gerechtshof en de ambtenaren van het Internationaal Oc-
trooi Instituut, zulks ten aanzien van werknemers die in
hun persoonlijke dienst werkzaam zijn.

2. Het eerste lid, letter c, vindt geen toepassing ten
aanzien van de leden, functionarissen en ambtenaren, die
Nederlander zijn. Artikel 25, derde lid, van de Uit-
voeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbelastingen
1964 (Stcrt. 253) vindt overeenkomstige toepassing.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE

VY

N

WETTEN

Wet op de Kri.jostucht. Wet van den 27sten April 1903
(Stb. 112), 11. gew. bij de rijkswet van 12'sept. 1974
(Stb. 537).

Art.72b. Deze wet is tevens van toepassing op

krijgsgevangenen en andere geinterneerde personen die

ingevolge artikel 65 Wetboek van Militair Strafrecht ge-

deeltelijk met Nederlandse militairen zijn

gelijkgesteld, (...).

Dienstplichtwetl. Wet van 4 febr. 1922 (Stb. 43), 11.
gew. bij de wet van 12 mei 1977 (Stb. 323).

Art.3. 4. Hij, wiens uit een verbintenis voort-
spruitende verplichtingen in hoofdzaak overeenkomen met

1 . Zie tevens:
- Protocol van 's-Gravenhage van 12 april 1930 nopens
de militaire verplichtingen in bepaalde gevallen van
dubbele nationaliteit (Trb. 1967, 75).
- Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963 betreffende
beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit
en betreffende militaire verplichtingen in geval van
meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4): aanvullend
Protocol van 24 november 1977 (Trb. 1981, 46).
- Notawisseling van 9 juni 1954 tussen de Nederlandse
en de Belgische regering houdende een overeenkomst
tot regeling van de dienstplicht voor jongelieden die
zowel de Belgische als de Nederlandse nationaliteit
bezitten (Trb. 1954, 87); gewijzigd bij notawisseling
van 25 oktober 1962 (Trb. 1962, 157).
- Overeenkomst van 24 januari 1961 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
inzake de dienstplicht van bipatriden (Trb. 1961,
34).
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die, welke op een gewoon dienstplichtige rusten - te
beoordelen door de minister -, wordt, voor zover het
tegendeel niet blijkt, voor de toepassing van deze wet en
van andere wetten niet als vrijwilliger maar als dienst-
plichtige beschouwd=.

N P

N P

Art.6. Voor de dienstplicht wordt ingeschreven de Ne-

derlander, die op het door Ons te bepalen tijdstip van

het jaar, waarin hij 17 jaar oud wordt, in een der Neder-

landse bevolkingsregisters is opgenomen of had behoren

te zijn opgenomen.

Art.7. Voor de dienstplicht wordt ook ingeschreven,
voor zover hij niet reeds ingevolge artikel 6 is inge-
schreven:

a. de Nederlander, die na het in artikel 6 bedoelde
tijdstip en voor 1 januari van het jaar, waarin hij 35
jaar oud wordt, in een der Nederlandse bevolkingsregis-
ters wordt opgenomen of behoort te worden opgenomen;

b. hij, die in bedoeld tijdvak Nederlander of opnieuw

Nederlander is geworden, indien hij in een van die be-

volkingsregisters is opgenomen of had behoren te zijn

opgenomen.

Art.15. 1. Vrijstelling van dienst als gewoon dienst-
plichtige wordt verleend wegens:

c. het bekleden van een geestelijk of een godsdienstig
- menslievend ambt of opleiding tot zodanig ambt.

L

Art.18. Vrijstelling om de reden, genoemd in artikel
15, eerste lid, onder c, wordt met inachtneming van door
Ons vast te stellen bepalingen verleend;

a. aan de geestelijke, de bedienaar van de godsdienst,
de zendeling, de broeder-diakoon van een godsdienstige
vereniging en de rooms-katholieke ordebroeder;

b. aan de student in de godgeleerdheid en de

zendeling-kwekeling, die tot geestelijke, tot bedienaar

van de godsdienst of tot zendeling wordt opgeleid, en aan

de proefbroeder, die tot broeder-diakoon van een gods-

dienstige vereniging wordt opgeleid.

L

2 Dit lid beoogt de mogelijkheid open te laten tot het
aangaan van een verbintenis voor niet-Nederlanders,
die in afwachting van de beslissing op een door hen
ingediend naturalisatie-verzoek, vrijwillig in dienst
van de krijgsmacht willen treden op voet van gewoon
dienstplichtige (zie tevens art.5 Grondwet).
De uitwerking van dit artikel vindt plaats in art.4
Dienstplichtbesluit j0 par. 10 Dienstplichtbe-
schikking.
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Wet vergoeding van door HAVO-motorrijtuigen veroorzaakte
schade. Wet van 11 dec. 1968 (Stb. 731).

N

L

Art.4. Het bepaalde in het vorige artikel is niet van

toepassing, tenzij verrekening plaatsvindt volgens de

regels bij het Verdrag gesteld:

b. met betrekking tot schade, geleden door:
le. een partij bij het Verdrag;
2e. de tot een krijgsmacht of civiele dienst behorende

personen van vreemde nationaliteit;
3e. (...);
4e. de echtgenoten van de onder 2e en 3e genoemde per-

sonen, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte
linie, mits dezen bij hen inwonen en door hen worden
onderhouden.

BESLUITEN

Reglement rechtstoestand militairen zeemacht3. Besluit
van 22 aug. 1931 (Stb. 377).

Art.47. 1. Aan een militair in werkelijke dienst wordt
op zijn verzoek buitengewoon verlof met behoud van
militaire inkomsten verleend

p. bij de doop, de kerkelijke bevestiging of de eerste
Heilige Communie van de militair dan wel van zijn echtge-
note, eigen of aangehuwde kinderen, stief- of-pleegkin-
deren - bij de doop van kinderen alleen indien deze niet
plaats heeft tijdens het verlof, bedoeld onder m -: voor
1 werkdag, indien de plechtigheid op zulk een dag plaats
heeft;

q. tot het deelnemen aan een bezinnintJsbijeenkomst,
georganiseerd door of met medewerking van een dienst van
de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht: eenmaal
per kalenderjaar voor ten hoogste 2 werkdagen;

2. Onze Minister kan aan een militair op zijn verzoek
buitengewoon verlof verlenen al of niet met behoud van
militaire inkomsten, of een gedeelte daarvan:

b. tot het deelnemen aan conferenties of vergaderingen
van landelijke kerkelijke organen of van het
Humanistisch Verbond in het kader van de eisen, die de
kerkgenootschappelijke organisatie onderscheidenlijk

Deze regeling zal vervallen bij de inwerkingtreding -
naar het zich laat aanzien per 1-1-1983 - van het Al-
gemeen militair ambtenarenreglement (AMAR; Besluit
van 25 febr. 1982 (Stb. 279)) en het Reglement rechts-
toestand dienstplichtigen (RRDpl; Besluit van 25
febr. 1982 (Stb. 280)).
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het Humanistisch Verbond in dit verband stelt: voor ten
hoogste 5 werkdagen per kalenderjaar.

N P

L

L

Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke
landmacht en der Koninklijke luchtmacht4. Besluit van 22
aug. 1931 (Stb. 378).

Art.68. 1. Buitengewoon verlof wordt op zijn verzoek
aan de militair verleend

c. onder nader door Onze Minister te stellen voor-
waarden tot het bijwonen van vergaderingen van
landelijke kerkelijke organen in het kader van kerkge-
nootschappelijke organisatie eisen: voor ten hoogste 6
werkdagen per kalenderjaar;

s. bij doop, bij kerkelijke bevestiging en bij de
eerste Heilige Communie van de militair, dan wel van zijn
echtgenote, eigen en aangehuwde kinderen, stief- of
pleegkinderen- voor wat betreft de doop van kinderen
voor zover deze niet plaats vindt tijdens het buitenge-
woon verlof bedoeld onder p.: voor 1 werkdag;

t. tot het zich in geestelijke afzondering begeven of
het in militaire kring deelnemen aan een geestelijke be-
zinningsbijeenkomst: eenmaal per kalenderjaar voor in
totaal ten hoogste 2 werkdagen, zulks indien het een
militair betreft als bedoeld in artikel 58, derde lid,
eerst nadat hij zes maanden achtereen in werkelijke
dienst heeft verbleven;

Dienstplichtbesluit. Besluit van 9 nov. 1956 (Stb.
542), 11. gew. bij besluit van 14 febr. 1979 (Stb. 82).

Art.S. 1. Voor de dienstplicht wordt ingeschreven de

Nederlander, die op 1 februari van het. jaar, waarin hij

ingevolge de wet dient te worden ingeschreven, in een der

Nederlandse bevolkingsregisters is opgenomen of had be-

horen te zijn opgenomen..

Art.30. 1. Bij de beslissing op aanvragen om vrij-
stelling wegens het bekleden van een geestelijk of een
godsdienstig-menslievend ambt of opleiding tot zodanig
ambt wordt in acht genomen de inhoud van de bij dit be-
sluit behorende tabellen I en II.

4. Zie noot 3.
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Tabel I. betreffende vrijstelling van dienst als ge-
woon dienstplichtige van geestelijken, bedienaren van de
godsdienst en studenten in de godgeleerdheid.
De volgende kerkgenootschappen worden in de bijlage ver-
meld (red.):

• Nederlandse Hervormde Kerk

• Evangelisch Lutherse Kerk

• Remonstrantse Broederschap

• Doopsgezinde Broederschap

• Gereformeerde Kerken in Nederland

• Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

• Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

• Gereformeerde Gemeenten in Nederland

• Gemeenten van gedoopte Christenen in Nederland
(Baptisten)

• Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten in Ne-
derland

• Protestantse Gemeenten in Nederlands Nieuw-Guinea

• Protestantse Gemeenten in Suriname en de Nederlandse
Antillen

• Rooms-Katholieke Kerk

• Oud-Bisschoppelijke Cleresie

• Nederlands-Israelitische Kerk

• Portugees-Israelitische Kerk

Tabel II, betreffende vrijstelling van dienst als ge.-
woon dienstplichtige van zendelingen, zendeling-
kwekeling, broeders-diakenen, proefbroeders en
Rooms-Katholieke. ordebroeders.
De volgende hoedanigheden worden genoemd (red.):

• Zendeling

• Zendeling-kwekeling

• Broeder-diakoon
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• Proefbroeder

N

N

N

• Rooms-Katholiek ordebroeder

Besluit van 9 sept. 1959 (Stb. 332).

Art.l. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. "vreemde militaire luchtvaartuigen": alle lucht

vaartuigen van vreemde nationaliteit, waarin het bevel
wordt gevoerd door een militair van vreemde nationali-
teit.

Algemeen militair ambtenarenreglement. Besluit van 25
febr. 1982 (Stb. 279)x.

Art.l. 3. Voor de toepassing van de hoofdstukken 5, 7,
8, 9 en 10, alsmede de artikelen 129, 130, 132, 134 en
144 tot en met 153 van hoofdstuk 11, wordt onder militair
mede begrepen hij die is aangesteld in burgerlijke open-
bare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk ver-
zorger doorlopend werkzaam te zijn; vorenbedoelde
geestelijk verzorger wordt, in voorkomend geval, mede
begrepen onder het beroepspersoneel. De overeenkomstige
bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
(Stb. 1931, 248) zijn op hem niet van toepassing.

Art.53. 2. Een militair is voorts van rechtswege ont-
slagen:

a. zodra hij het Nederlanderschap verliest;
4.. Op degene die is aangesteld in burgerlijke openbare

dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger
niet doorlopend werkzaam te zijn, is het vorige lid van
overeenkomstige toepassing met dien verstande dat hij in
voorkomend geval wordt medebegrepen onder het
reserve-personeel.

Art.56. 1. Op zaterdagen en zondag worden aan de
militair geen werkzaamheden en/of diensten opgedragen.
Hiervan kan slechts worden afgeweken indien - naar het
oordeel van de commandant of een door deze aangewezen
functionaris - het dienstbelang zulks onvermijdelijk
maakt.

2. Het vorige lid geldt mede voor Nieuwjaarsdag, Goede
Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede

Dit reglement zal, naar het zich laat aanzien, per 1
jan. 1983 in werking treden.
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Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag, waarop Onze
verjaardag wordt gevierd.

3. Het eerste lid geldt tevens voor door Onze Minister
aan te wijzen andere feest- en gedenkdagen dan die ge-
noemd in het vorige lid.

4. Er dient naar te worden gestreefd, dat van de
militair geen werkzaamheden en/of diensten worden geeist
op zaterdagen en zondagen en op de dagen bedoeld in het
tweede en derde lid, die voorafgaan aan, vallen in of
aansluiten op een hem verleend verlof van meer dan 3,
doch minder dan 10 werkdagen.

5. Van de militair worden in beginsel geen werk-
zaamheden en/of diensten geeist op zaterdagen, zondagen
en op de dagen bedoeld in het tweede en derde lid, die
voorafgaan aan, vallen in of aansluiten op een hem ver-
leend verlof van 10 werkdagen of meer.

6. (...).
7. Ten aanzien van militairen, die zijn ingedeeld bij

eenheden die onmiddellijk in actie moeten kunnen komen
of bij eenheden die dienst verrichten buiten Nederland,
kunnen door Onze Minister regelen worden gesteld die af-
wijken van het eerste, het tweede, het derde en het
vierde lid, met betrekking tot de zaterdagmorgen en de
feest- en gedenkdagen.

8. Dit artikel vindt voor de militair, die behoort tot
een kerkelijke gezindte die de wekelijkse rustdag op een
andere dag dan de zondag viert, op zijn verzoek overeen-
komstig toepassing ten aanzien van die wekelijkse
rustdag, indien naar het oordeel van de commandant of een
door deze aangewezen functionaris de belangen van de
dienst zich daartegen niet verzetten.

9. Indien naar het oordeel van de commandant of een

door deze aangewezen functionaris de belangen van de

dienst zich hiertegen niet verzetten, wordt de militair,

aan wie op een zondag of een dag als bedoeld in het twee-

de lid, het derde lid, of het achtste li,d, werkzaamheden

en/of diensten zijn opgedragen, in de gelegenheid ge-

steld de godsdienstoefening van de gezindte waartoe hij

behoort bij te wonen.

Art.85. 1. Aan de militair wordt op zijn verzoek
buitengewoon verlof, met behoud van militaire inkomsten
verleend:

b. onder nader door Onze Minister te stellen voor-
waarden, tot het deelnemen aan conferenties of verga-
deringen van landelijke kerkelijke organen of van het
Humanistisch Verbond in het kader van de eisen die de
kerkgenootschappelijke organisatie onderscheidenlijk
het Humanistisch Verbond in dit verband stelt: voor ten
hoogste vijf werkdagen per kalenderjaar;

q. bij de doop, de kerkelijke bevestiging of de eerste
heilige communie van de militair dan wel van zijn echtge-
note, eigen of aangehuwde kinderen, stief- of pleegkin-
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deren - bij de doop van kinderen alleen indien deze niet
plaats heeft tijdens het verlof bedoeld onder n -: voor
een werkdag, indien de plechtigheid op zulk een dag
plaats heeft;

r. tot het deelnemen aan een bezinningsbijeenkomst,
georganiseerd door of met medewerking van een dienst van
de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht: eenmaal
per kalenderjaar voor ten hoogste twee werkdagen;

s. indien het betreft een joodse militair: tot het
overeenkomstig de joodse traditie doorbrengen van het
Poerim- of Lotenfeest, het Paasfeest, het Weken- of
Pinksterfeest, -de Verwoesting van de Tempel, het
Nieuwjaarsfeest, de Grote Verzoendag, het
Loofhuttenfeest en het daarop volgende Slotfeest, met
dien verstande dat het verlof zodanig wordt vastgesteld
dat de militair niet na het invallen of voor het eindigen
van de feestdagen behoeft te reizen en dat, indien hij
zijn godsdienstige plichten niet kan vervullen in of in
de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar hij in de
regel zijn dienst verricht, het verlof tevens geldt voor
alle dagen die liggen tussen het begin en het einde van
het Paasfeest, en voor de dagen die liggen tussen het
Loofhuttenfeest en het Slotfeest.

Reglement rechtstoestand dienstplichtigen°. Besluit van
25 febr. 1982 (Stb. 280).

Art.24. 1.Op zaterdag en zondag worden aan de dienst-
plichtigen geen werkzaamheden en/of diensten opgedragen.
Hiervan kan slechts worden afgeweken indien - naar het
oordeel van de commandant of een door deze aangewezen
functionaris - het dienstbelang zulks onvermijdelijk
maakt.

2. Het vorige lid geldt mede voor Nieuwjaarsdag, Goede
Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede
Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag, waarop Onze
verjaardag wordt gevierd.

3. Het eerste lid geldt tevens voor door Onze Minister
aan te wijzen andere feest- en gedenkdagen dan die ge-
noemd in het vorige lid.,

4. Er dient naar te worden gestreefd, dat van de
dienstplichtige geen werkzaamheden en/of diensten worden
geeist op zaterdagen en zondagen en op de dagen bedoeld
in het tweede en derde lid, die voorafgaan aan, vallen in
of aansluiten op een hem verleend verlof van meer dan 3,
doch minder dan 10 werkdagen.

Dit reglement zal, naar het zich laat aanzien, per 1
jan. 1983 in werking treden.
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5. Van de dienstplichtige worden in beginsel geen
werkzaamheden en/of diensten geeist op zaterdagen, zon-
dagen en op de dagen bedoeld in het tweede en derde lid,
die voorafgaan aan, vallen in of aansluiten op een hem
verleend verlof van 10 werkdagen of meer.

6. (...).
7. Ten aanzien van dienstplichtigen die zijn ingedeeld

bij eenheden die onmiddellijk in actie moeten kunnen ko-
men of bij eenheden die dienst verrichten buiten Neder-
land, kunnen door Onze Minister regelen worden gesteld
die afwijken van het eerste, het tweede, het derde en het
vierde lid, met betrekking tot de zaterdagmorgen en de
feest- en gedenkdagen.
:8. Dit artikel vindt voor de dienstplichtige die be-

hoort tot een kerkelijke gezindte die de wekelijkse
rustdag op een andere dag dan de zondag viert, op zijn
verzoek overeenkomstig toepassing ten aanzien van die
wekelijkse rustdag, indien naar het oordeel van de com-
mandant of een door deze aangewezen functionaris de
belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten.

9. Indien naar het oordeel van de commandant of een
door deze aangewezen functionaris de belangen van de
dienst zich hiertegen niet verzetten, wordt de dienst-
plichtige aan wie op een zondag of een dag als bedoeld in
het tweede lid, het derde lid of het achtste lid, werk-
zaamheden en/of diensten zijn opgedragen, in de
gelegenheid gesteld de godsdienstoefening van de
gezindte waartoe hij behoort bij te wonen.

C© Art.49. 1. Aan de dienstplichtige wordt op zijn ver-
zoek buitengewoon, verlof met behoud van militaire in-
komsten verleend:

b. onder nader door Onze Minister te stellen voor-
waarden, tot het deelnemen aan conferenties of verga-
deringen van landelijke kerkelijke organen of van het
Humanistisch Verbond in het kader van de eisen die de
kerkgenootschappelijke organisatie onderscheidenlijk
het Humanistisch Verbond in dit verband stelt: voor ten
hoogste vijf werkdagen per kalenderjaar;

p. bij de doop, de kerkelijke bevestiging of de eerste
heilige communie van de dienstplichtige dan wel van zijn
echtgenote, eigen of aangehuwde kinderen, stief- of
pleegkinderen - bij de doop van kinderen alleen indien
deze niet plaats heeft tijdens het verlof bedoeld onder m
-: voor een werkdag, indien de plechtigheid op zulk een
dag plaats heeft;

q. tot het deelnemen aan een bezinningsbijeenkomst,
georganiseerd door of met medewerking van een dienst van
de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht: eenmaal
gedurende het verblijf in werkelijke dienst voor eerste
oefening voor ten hoogste twee werkdagen;

r. indien het betreft een joodse dienstplichtige: tot
het overeenkomstig de joodse traditie doorbrengen van
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het Poerim- of Lotenfeest, het Paasfeest, het Weken- of
Pinksterfeest, de . Verwoesting van de Tempel, het
Nieuwjaarsfeest, de Grote Verzoendag, het
Loofhuttenfeest en het daarop volgende Slotfeest, met
dien verstande dat het verlof zodanig wordt vastgesteld
dat de dienstplichtige niet na het invallen of voor het
eindigen van de feestdagen behoeft te reizen en dat, in-
dien hij zijn godsdienstige plichten niet kan vervullen
in of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar
hij in de regel zijn dienst verricht, het verlof tevens
geldt voor alle dagen die liggen tussen het begin en het
einde van het Paasfeest, en voor de dagen die liggen tus-
sen het Loofhuttenfeest en het Slotfeest;

C©

BESCHIKKINGEN

Dienstplichtbeschikking. Beschikking van de Minister
van Defensie van 30 aug. 1935, VII-de afdeling, no. 507 H
(niet gepubliceerd).

Par.14 Bij het bepalen van tijdstippen voor ver-
richtingen ter uitvoering van de wet wordt er rekening
mede gehouden. dat worden beschouwd als:

Algemene en nationale feestdagen:

Nieuwjaarsdag;
Goede Vrijdag;
2e Paaschdag;
Hemelvaartsdag;
2e Pinksterdag;
le en 2e Kerstdag,
Verjaardag van H.M. de Koningin (30 april).

Bijzondere feestdagen:

a. voor roomsch-katholieken:
Maria Hemelvaart (15 Augustus);
Allerheiligen (1 November).

b. voor oud-katholieken:
Driekoningen (6 Januari);
Witte Donderdag;
Sacramentsdag;
H.H. Apostelen Petrus en Paulus (29 Juni);
Maria Hemelvaart (15 Augustus);
Allerheiligen (1 November).

c. voor Israelieten:
Paaschfeest (de eerste twee en de laatste twee dagen);
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Weken- of Pinksterfeest (twee dagen);
Nieuwjaarsfeest (twee dagen);
Groote Verzoendag;
Loofhuttenfeest (twee dagen);
Slotfeest, onmiddellijk op het Loofhuttenfeest volgen-

de twee dagen; de tweede dag ook Vreugdedag der Wet ge-
naamd;

Verwoesting van den Tempel; ook de Verwoesting van
Jeruzalem genaamd;

Poerim- of Lotenfeest;

N

N

de onder c, vermelde feestdagen treden, evenals de
Sabbath, bij het begin van den vooravond in.

Inkwartieringsbeschikking. Beschikking van de Minister
van Oorlog en van Marine van 21 juni 1953 (Stcrt. 1969,
140).'

Art.3. Tot het doen van een aanvraag, bedoeld in arti-
kel 6 der wet, zijn bevoegd:

1. De Nederlandse territoriale bevelhebber;

Beschikking van de Minister van Oorlog en van Marine van
24 jan. 1955 (Dir.Gen. Afd. Civielrecht en Vorderingen,
no. 380 394 GE) (niet gepubliceerd).

Met verwijzing naar artikel 6, lid 2, van het Inkwar-
tieringsbesluit (Stb. 1953, 342) bepaal ik, dat geen
verstrekkingen mogen worden gevorderd van:

a.l. buitenlandse diplomatieke en consulaire ambte-
naren;

2. de overige personen, verbonden aan de kanselarijen
van buitenlandse diplomatieke of consulaire posten; e

3. personen, verbonden aan de sub b genoemde organisa-
ties;

4. personen, verbonden aan het Nederlands-Indonesische

Uniehof van Arbitrage en aan het Permanente Hof van Arbi-

trage;

een en ander slechts in zoverre deze personen niet de Ne-
derlande nationaliteit bezitten.

b. de volgende organisaties:
1. de Verenigde Naties;
2. de gespecialiseerde organisaties der Verenigde Na-

ties;
3. de Europese gemeenschap voor kolen en staal;
4. de Internationale Douaneraad;
5. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
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6. de Raad van Europa;
7. de Europese Economische Samenwerking;
8. het Internationaal Octrooi Instituut;
9. de intergouvernementele Commissie voor Europese Mi-

gratie;

10. de "Carnegie Stichting" (gevestigd in het Vredes-
paleis).

N

N

N

N P

Beschikking van de Minister van Defensie van 18 dec.
1958, 11. gew. bij de beschikking van 15 nov., 1961, no.
22989 (niet gepubliceeerd)7.

Par.7. Bij de personalia wordt duidelijk aangegeven,
welke nationaliteit of nationaliteiten de desbetreffende
persoon bezit, dan wel dat hij staatloos is. Andere na-
tionaliteiten dan de Nederlandse worden nimmer aange-
geven met "vreemd" doch steeds met name genoemd.

Par.8. 1. Nadat de namen (...) in het inschrijvingsre-
gister zijn opgenomen, wordt in de daarvoor bestemde ko-
lom bij hen, die het Nederlanderschap niet bezitten, een
liggende streep geplaatst.

2. Vervolgens worden de namen van hen, die het Neder-
landerschap bezitten doorlopend genummerd, zoals is aan-
gegeven in artikel 7, derde lid, eerste volzin van het
besluit. (...).

Par.1O. 2. Aan hen (...) die wegens het niet bezitten

van het Nederlanderschap niet voor de dienstplicht zijn

ingeschreven, wordt door de burgemeester binnen twee

maanden een kennisgeving van niet-inschrijving gezonden,

waarin de reden van niet-inschrijving is omschreven.

3. Aan de ingeschrevenen, die naast de Nederlandse te-

vens de Belgische nationaliteit bezitten, zendt de bur-

gemeester (...) een kennisgeving.

Par.12. 3. Indien zich onder de ingeschrevenen, die
naast de Nederlandse tevens de Belgische nationaliteit
bezitten, personen bevinden, die op 1 februari van het
jaar van inschrijving nog niet gedurende anderhalf jaar
in Nederland woonplaats hebben gehad, doet de burgemees-
ter, bij de toezending van het inschrijvingsregister,
daarvan mededeling in een afzonderlijk schrijven, onder
vermelding van de nodige bijzonderheden.

^. Deze beschikking zal binnen afzienbare tijd worden
vervangen door de Inschrijvingsbeschikking 1983.
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Reglement op de inwendige dienst bij de Koninklijke
luchtmacht. Beschikking van de Minister van Defensie
van 11 juni 1960, nr. 228.019 R. 122.747 R, 11. gew. bij
beschikking van 25 maart 1966, nr. P. 122.747 R (niet
gepubliceerd)°.

L

L

L

L

L

Art.157. 1. Met de geestelijke verzorging van de op de

basis aanwezige militairen zijn in het bijzonder belast

de luchtmachtpredikant en de -aalmoezenier, die daartoe

zijn aangewezen.

2. De in het eerste lid genoemde functionarissen ple-
gen, voor zover de vervulling van hun taak daartoe aan-
leiding geeft, overleg met de betrokken commandanten.

Art.158. Waar in dit hoofdstuk de geestelijke ver-
zorger wordt genoemd, wordt daaronder verstaan:

a. de in artikel 157 bedoelde luchtmachtpredikant, in-
dien het de protestantse militairen en andere
militairen, voor zover deze de voor protestantse
militairen te houden bijeenkomsten bijwonen, betreft;

b. de in artikel 157 bedoelde luchtmachtaalmoezenier,
indien het de rooms-katholieke militairen en andere
militairen, voor zover deze de voor rooms-katholieke
militairen te houden bijeenkomsten bijwonen, betreft.

Art.163. 1 Aan rooms-katholieke militairen wordt een-
maal per maand vrij van dienst verleend tot het bijwonen
van een godsdienstoefening. Zij worden alsdan in de ge-
legenheid gesteld hun ontbijt na afloop van deze gods-
dienstoefening te nuttigen. Van 09.30 uur af nemen zij
wederom deel aan de dienst van hun onderdeel.

2. Aan de in het eerste lid bedoelde militairen
worden, zo mogelijk, gedurende de avond en de nacht voor-
afgaande aan de in dat lid bedoelde godsdienstoefening
geen diensten opgedragen.

Art.169a. 1. Met de geestelijke verzorging van de op

de basis aanwezige militairen, die meerderjarig zijnde

zelf en minderjarig zijnde voor wie hun ouder(s) of

voogd(en) schriftelijk aan de commandant heeft (hebben)

verklaard op geestelijke verzorging vanwege het genoot-

schap Het Humanistisch Verbond prijs te stellen, zijn

belast de hoofdraadsman en de raadslieden.

Art.169c. Indien daaraan behoefte bestaat kan aan de
militairen als bedoeld in artikel 169e, lid 1, des avonds
gedurende 30 minuten in de kazerne de gelegenheid worden
gegeven een bijeenkomst in het kader van de geestelijke

Dit reglement is per 1 okt. 1981 buiten werking ge-
steld.
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verzorging vanwege het genootschap Het Humanistisch Ver-
bond bij te wonen.

L

L'

L

Art.169e. 1. Aan de militairen die een verklaring als
bedoeld in artikel 169a, lid 1, bij hun commandant hebben
ingeleverd wordt in voorkomend geval op zondagen de ge-
legenheid gegeven een ochtend-, middag-, of avondbijeen-
komst vanwege het genootschap Het Humanistisch Verbond,
binnen de standplaats van het onderdeel waartoe hij be-
hoort, volledig bij te wonen.

Voorschrift inwendige dienst zeemacht. Beschikking van
de Minister van Defensie van 27 april 1971, no.
805931/418898 (niet gepubliceerd).

2220 2230 Godsdienstoefeningen op de zondag en op de
Eerste Kerstdag.

A. In zee en buitenlands

2221. In zee, alsmede in een haven of op een rede in
het buitenland, wordt des zondags en op de Eerste Kerst-
dag aan boord voor de bemanning een godsdienstoefening
gehouden, in zee voor zover de weersgesteldheid dat toe-
laat. Zij heeft bij voorkeur plaats op de voormiddag. In-
dien er een vlootgeestelijke aan boord is, pleegt de
commandant ten aanzien van de plaats, waar de gods-
dienstoefening zal worden gehouden, overleg met die
vlootgeestelijke.

2225. Indien er een vlootgeestelijke aan boord is,
stelt de commandant hem in de gelegenheid na de algemene
godsdienstoefening nog een afzonderlijke godsdienstoe-
fening te houden voor de militairen van zijn gezindte.

2226. Indien er zowel een protestantse als een

rooms-katholieke vlootgeestelijke aan boord is, be-

slissen zij na overleg'met de commandant of een gemeen-

schappelijke godsdienstoefening dan wel afzonderlijke

godsdienstoefeningen voor de protestantse en de

rooms-katholieke militairen zullen worden gehouden.

Worden in het laatste geval de godsdienstoefeningen ge-

lijktijdig gehouden, dan is punt 2244 voor zover

mogelijk van overeenkomstige toepassing.

B. In Nederland of in een overzees rijksdeel

2228. Voor godsdienstoefeningen in een haven of op een
rede in het Koninkrijk der Nederlanden zijn de punten
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2221 tot en met 2227 van overeenkomstige toepassing, be-
houdens het volgende.

L

1

2231. De commandant stelt, zo de dienst dit toelaat,
zowel de protestantse als de rooms-katholieke
militairen, die hiertoe de wens te kennen geven, in de
gelegenheid een of meer godsdienstoefeningen hunner
gezindte aan de wal bij te wonen.

2240. Godsdienstoefeningen op andere kerkelijke feest-
dagen.

2241. Voor zover de dienst dit toelaat, stelt de com-
mandant de militairen, die hiertoe de wens te kennen ge-
ven, in de gelegenheid een of meer godsdienstoefeningen
hunner gezindte bij te wonen, die op een kerkelijke
feestdag als bedoeld in punt 2243 aan de wal worden ge-
houden.

2243. Als kerkelijke feestdagen, bedoeld in de vorige
punten, worden beschouwd:

a. voor alle ..protestantse en rooms-katholieke
militairen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag en Hemelváarts-
dag. Voor de zevendedagadventisten bovendien .de
zaterdag, voor oud-katholieke militairen bovendien
Driekoningen (6 januari), Witte Donderdag en Allerhei-
ligen (1 november).

2260. Geestelijke verzorging vanwege "Het humanistisch
verbond".

2261. De raadsman, die is aangewezen voor de

geestelijke verzorging van de leden der bemanning die

prijs stellen op geestelijke verzorging vanwege "Het

humanistisch verbond", kan met die leden eenmaal per

week een bijeenkomst houden tijdens de diensturen.

2270. Geestelijke- verzorging voor joodse militairen,
geplaatst in Nederland.

2271. De geestelijke verzorging voor joodse
militairen, geplaatst in Nederland, wordt gegeven door
een rabbijn, die is verbonden aan het bureau
krijgsmachtrabbinaat, Bronovolaan 42 's-Gravenhage.

2272. Hiertoe brengt de in het vorige punt bedoelde
rabbijn regelmatig een bezoek aan enige standplaatsen.
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2273. Militairen, die bij dergelijke bezoeken niet
aanwezig kunnen zijn, hetzij om redenen van dienst, het-
zij omdat de rabbijn de betrokken standplaats niet be-
zoekt, wordt per kalender-maand een halve werkdag
(exclusief reistijd) ter beschikking gesteld om het bu-
reau, genoemd in punt 2271, te bezoeken.

Reglement inwendige dienst Koninklijke landmacht.
Beschikking van de Minister van 25 jan. 1980, nr.
DPKL/RT/KL 505.043 (niet gepubliceerd).

Art.49. Geestelijke verzorging.
1. De geestelijke verzorging omvat de protestantse,

rooms-katholieke en joodse geestelijke verzorging als-
mede de geestelijke verzorging van het Humanistisch Ver-
bond.

2. Tijdens de normale diensturen vindt als regel weke-
lijks geestelijke verzorging in de kazerne plaats tij-
dens een bijeenkomst.
Daarnaast kan aan militairen maandelijks gedurende een
uur de gelegenheid worden geboden voor het bijwonen van
een godsdienstoefening dan wel bezinningsbijeenkomst on-
der leiding van een geestelijke verzorger. Ook buiten
deze bijeenkomsten kan de militair een beroep doen op
geestelijke zorg en begeleiding.

4. De militairen kunnen van de bovenvermelde diensten

gebruik maken. Bij aankomst bij de eenheid maken zij

kenbaar, of en zo ja op welke vorm van de in het eerste

lid genoemde geestelijke verzorging zij prijs stellen.

Wijzigingen in hun keuze dienen zij eveneens kenbaar te

maken.

Regeling werk- en rusttijden9. Beschikking van de Minis-
ter van Defensie van 8 mei 1980, nr. PP 80/0281935 (niet
gepubliceerd).

Art.3. 1. Op zaterdag en zondag worden aan de militair
geen werkzaamheden en/of diensten opgedragen.
Hiervan kan slechts worden afgeweken indien - naar het
oordeel van de korpscommandant of een door deze aange-
wezen funktionaris - het dienstbelang zulks onver-
mijdelijk maakt.

2. Het vorige lid geldt mede voor Nieuwjaarsdag, Goede
Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede

°. Deze regeling treedt per 1 jan. 1983 buiten werking.
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Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag, waarop de
verjaardag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd.

3. Het eerste lid geldt tevens voor door de minister
aan te wijzen andere feest- en gedenkdagen dan die ge-
noemd in het vorige lid.

4. Er dient naar te worden gestreefd, dat van de
militair geen werkzaamheden en/of diensten worden geeist
op zaterdagen en zondagen en op de dagen bedoeld in het
tweede en derde lid, die voorafgaan aan, vallen in of
aansluiten op een hem verleend verlof van meer dan 3,
doch minder dan 10 werkdagen.

5. Van de militair worden in beginsel geen werk-
zaamheden en/of diensten geeist op zaterdagen, zondagen
en op de dagen bedoeld in het tweede en derde lid, die
voorafgaan aan, vallen in of aansluiten op hem verleend
verlof van 10 werkdagen of meer.

6. Van de militair worden in beginsel geen werk-
zaamheden en/of diensten geeist op tenminste 13 zondagen
per periode van zes maanden.

7. Ten aanzien van militairen, die zijn ingedeeld bij
eenheden die onmiddellijk in actie moeten kunnen komen
of bij eenheden die dienst verrichten buiten Nederland,
kunnen bij ministeriele beschikking regelen worden ge-
steld, die afwijken van het eerste, het tweede, het derde
en het vierde lid, met betrekking tot de zaterdagmorgen
en de feest- en gedenkdagen.

8. Dit artikel vindt voor de militair, die behoort tot
een kerkelijke gezindte die de wekelijkse rustdag op een
andere dag dan de zondag viert, op zijn verzoek overeen-
komstig toepassing ten aanzien van die wekelijkse
rustdag, indien naar het oordeel van de korpscommandant
of een door deze aangewezen funktionaris de belangen van
de dienst zich daartegen niet verzetten.

9. Indien naar het oordeel van de korpscommandant of
een door deze aangewezen funktionaris de belangen van de
dienst zich hiertegen niet verzetten, wordt de militair,
aan wie op een zondag of een dag als bedoeld in het twee-
de lid, het derde lid of het achtste lid, werkzaamheden
en/of diensten zijn opgedragen, in de gelegenheid ge-
steld de godsdienstoefening van de gezindte waartoe hij
behoort bij te wonen.

Voorlopig voorschrift huishoudelijke dienst. Be-
schikking van de Minister van Defensie van 19 juni 1981,
DP Klu 6092/1076 (niet gepubliceerd).

Art.97. De geestelijke verzorging omvat de

protestante, rooms-katholieke en israelitische

geestelijke verzorging alsmede de geestelijke verzorging

vanwege het Humanistisch Verbond.
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Art.98. Tijdens de normale diensturen vindt als-regel
wekelijks geestelijke verzorging op de basis plaats door
middel van een bijeenkomst. Daarnaast kan aan militairen
maandelijks. gedurende een uur vrij van dienst worden
verleend voor het bijwonen van een godsdienstoefening
c.q. bezinningsbijeenkomst onder leiding van een
geestelijke verzorger. De basiscommandant draagt er zorg
voor dat leden van andere godsdienstige richtingen,
eveneens zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun
godsdienstige verplichtingen te vervullen.

Art.99. In de regel wordt op de basis wekelijks op een

avond gelegenheid geboden tot het volgen van godsdienst-

onderwijs c.q. geestelijke verzorging vanwege het

Humanistisch Verbond. Daarnaast kan door de militair

buiten de diensturen een beroep op pastorale zorg en be-

geleiding worden gedaan.

Regeling faciliteiten voor Joodse, Moslim en Hindoe
militairen. Beschikking van de Staatssecretaris van De-
fensie van 12 aug. 1981, P.P. 81/077/1494 (niet gepubli-
ceerd).

L Artikel 1.
Begripsomschrijving.
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

onder belanghebbende: de militair in werkelijke dienst
die zich bij zijn commandant als Jood, Moslim of Hindoe
heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 2.
Afwijkende rustdagen.
1. Voor belanghebbende Joodse militairen is de weke-

lijkse rustdag als bedoeld in artikel 3, achtste lid van

de Regeling werk- en rusttijden militairen de zaterdag

("Sjabbath"). De Sjabbath-viering vangt aan op vrijdag

daaraan voorafgaand, circa vijf kwartier voor zonsonder-

gang en eindigt op de zaterdag na zonsondergang.

2. Voor de toepassing van de Regeling werk- en rust-
tijden militairen-en de Eerste fase compensatieregeling
wordt ten behoeve van belanghebbende Moslim militairen
de vrijdag in plaats van de zondag als rustdag
aangemerkt.

Artikel 3.
Feest- en gedenkdagen.
1. Ten behoeve van belanghebbenden worden als feest-

en gedenkdagen in de zin van artikel 3, derde lid van de
Regeling werk- en rusttijden militairen aangemerkt:

a. voor Joodse militairen:
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(1) het Nieuwjaarsfeest;
(2) Grote Verzoendag;
(3) Loofhutten- en Slotfeest;
(4) Paasfeest;
(5) Wekenfeest (Joods Pinksteren);
(6) Verwoesting van de Tempel of Verwoesting van

Jerusalem;

b. voor Moslim militairen":
(1) Id al-Fitr (de eerste dag na de vastenmaand

Ramadan);
(2) Id al-Adha (Offerfeest);

c. voor Hindoe militairen:
(1) Phagua of Holi (Nieuwjaarsfeest);
(2) Divali (Lichtfeest).

2. Voor belanghebbenden, die gebruik maken van de in
het vorige lid genoemde faciliteiten, vervallen de in
artikel 3, tweede lid van de Regeling werk- en rusttijden
militairen genoemde feest- en gedenkdagen en wel:

a. voor Joodse militairen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrij-
dag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag;

b. voor Moslim militairen: Goede Vrijdag eh Tweede
Paasdag;

c. voor Hindoe militairen: Nieuwjaarsdag.
3. Nadere aanwijzingen, data en tijdstippen met be-

trekking tot de viering van'de in het eerste lid genoemde

feest- en gedenkdagen zijn in de bijlage van deze re-

geling opgenomen.

Artikel 4.
Vertrek van en terugkeer naar de plaats van

tewerkstelling.
Ten aanzien van het vertrek van en de terugkeer naar de

plaats van tewerkstelling in verband met de in de arti-
kelen 2 en 3 van deze regeling bedoelde dagen wordt het
volgende bepaald:

a. voor belanghebbende Joodse militairen dienen de
tijdstippen van vertrek en terugkeer zodanig te worden
vastgesteld dat niet binnen de voor de viering van de.
rust-, feest- en gedenkdagen vastgestelde tijden behoeft
te worden gereisd;

b. voor de overige belanghebbenden heeft het vertrek
plaats op de dag, welke aan de rust-, feest- of gedenk-
dagen voorafgaat en wel na afloop van de dienst danwel op
een zodanig tijdstip dat de belanghebbende die dag de
plaats van bestemming kan bereiken; de terugkeer dient
te geschieden voor de aanvang van de dienst.

Artikel 5.
Tegemoetkoming wegens het zelf voorzien in voeding.
1. Dit artikel is van toepassing op:
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a. de belanghebbende die wordt bezoldigd volgens de
tabel, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Besluit
herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, en

b. de wedde e.o.-genietende belanghebbende,
op wier bezoldiging een inhouding wegens huisvesting

en voeding van rijkswege wordt toegepast.

2. Een in het vorige lid bedoelde belanghebbende, die
zich houdt aan de voor hem geldende religieuze drank- en
voedselvoorschriften, heeft aanspraak op een tegemoet-
koming voor iedere dag waarop hij deswege zelf, in zijn
voeding heeft voorzien.
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WETTEN

Woonwagenwet. Wet van 21 febr. 1968 (Stb. 98), 11. gew.
12 mei 1977 (Stb. 325).

Art.31. 2. De tijdelijke vergunning vervalt na verloop
van drie maanden na de dag van afgifte.
Zij kan indien zij aan een vreemdeling is gegeven, door
burgemeester en wethouders van elke gemeente worden ver-
lengd met de resterende tijd gedurende welke aan de
vreemdeling verblijf in Nederland is toegestaan, doch
niet met meer dan vijftien maanden'.

Wet op de huurcommissies. Wet van 18 jan. 1979 (Stb.
16), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 21 juni 1979
(Stb. 330).

Art.7. 1. De voorzitter moet Nederlander zijn en de
leeftijd van 25 jaar, doch niet die van 65 jaar hebben
bereikt. De leden en de plaatsvervangende leden moeten
Nederlander zijn en de voor het lidmaatschap van de ge-
meenteraad vereiste leeftijd hebben bereikt doch niet
die van 70 jaar, terwijl zij woonachtig moeten zijn in
een der gemeenten in het ressort van de huurcommissie. In
bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten de leden
ontheffing verlenen van laatstbedoelde verplichting.

1 Uit de MvT: "Het lijkt niet nodig, vreemdelingen die

hier slechts kort zullen verblijven, de eis te

stellen van een vergunning, afgegeven door gedepu-

teerde staten na schouw van de wagen. Het tweede lid

voorziet daarom mede in de verlenging van een

tijdelijke vergunning door burgemeester en

wethouders. Wanneer het verblijf evenwel een meer

permanent karakter begint aan te nemen, zal van vol-

ledige toepassing der wet niet langer kunnen worden

afgezien".
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WETTEN

Wetboek van Koophandel, 11. gew. bij de wet van 11 maart
1981 (Stb. 206).

Art.171. 2. Wanneer eens van die handelingen moet
worden verricht binnen een zekeren termijn, waarvan de
laatste dag een wettelijke feestdag is, wordt deze ter-
mijn verlengd tot den eersten werkdag, volgende op het
einde van dien termijn. De tusschenliggende feestdagen
zijn begrepen in de.berékening van den termijn.

Art.171a. Als wettelijke feestdag in den zin van deze
Afdeling worden beschouwd de Zondag, de Nieuwjaarsdag,
de Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de bei-
de Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaardag des
Konings.

Art.229b bis. Als wettelijke feestdag in den zin van
deze Afdeling worden beschouwd de Zondag, de
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en
Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en
de verjaardag des Konings.

Art.311. 1. Nederlandsche schepen zijn schepen welke
toebehooren:

a. aan Nederlanders;
b. voor ten minste twee derde gedeelte aan

Nederlanders en voor het overige gedeelte aan ingeze-
tenen van het Koninkrijk,

mits de boekhouder, zoo die er is, een in Nederland
wonende Nederlander zij.

2. Onder Nederlanders worden in dit artikel begrepen:
1°. in het Koninkrijk gevestigde vennootschappen onder

eens

alle

zijn;

20.

firma en commanditaire vennootschappen, waarvan
hoofdelijk aansprakelijke vennooten Nederlanders

volgens de Nederlandsche wet opgerichte, in het
Koninkrijk gevestigde naamlooze vennootschappen of be-
sloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,
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waarvan hetzij aandeelen, welke ten minste twee derden
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, luiden
ten name van Nederlanders en tevens de meerderheid der
bestuurders en der commissarissen in het Koninkrijk
wonende Nederlanders zijn, hetzij alle bestuurders
Nederlanders zijn, van wie ten minste drie vierden in het
Koninkrijk wonen, en tevens van de commissarissen ten
minste drie vierden Nederlanders en ten minste twee
derden in het Koninkrijk wonende Nederlanders zijn;

30. volgens de Nederlandsche wet opgerichte, in het

Koninkrijk gevestigde vereenigingen en stichtingen,

waarvan alle bestuurders. Nederlanders zijn, van wie ten

minste drie vierden in het Koninkrijk wonen, en tevens

van de commissarissen ten minste drie vierden

Nederlanders en tenminste twee derden in het Koninkrijk

wonende Nederlanders zijn.

3. Onder ingezetenen van het Koninkrijk worden in dit
artikel begrepen:

10. in het Koninkrijk gevestigde vennootschappen onder
eens firma en commanditaire vennootschappen, waarvan
alle hoofdelijk aansprakelijke vennooten ingezetenen van
het Koninkrijk zijn;

20. volgens de Nederlandsche wet opgerichte, in het

Koninkrijk gevestigde naamlooze vennootschappen of be-

sloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,

waarvan hetzij aandeelen, welke ten minste twee derden

van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, luiden

ten name van ingezetenen van hét Koninkrijk en tevens de

meerderheid der bestuurders en der commissarissen inge-

zetenen van het Koninkrijk zijn, hetzij alle bestuurders

en alle commissarissen ingezetenen van het Koninkrijk

zijn;

30 volgens de Nederlandsche wet opgerichte, in het

Koninkrijk gevestigde vereenigingen en stichtingen,

waarvan alle bestuurders en alle commissarissen ingeze-

tenen van het Koninkrijk zijn.

4. De zetel van het scheepsbedrijf moet in elk geval in
Nederland zijn gevestigd.

N P Art.313. 2. Indien de eigenaar van een aandeel in een
schip het Nederlanderschap verliest of ophoudt ingeze-
tene van het Koninkrijk te zijn, of indien anders dan
door overdracht de eigendom van een aandeel in een schip
geheel of gedeeltelijk overgaat op iemand, die niet is
Nederlander of niet is ingezetene van het Koninkrijk, en
dientengevolge het schip zou ophouden een Nederlandsch
schip te zijn, heeft ieder der mede-eigenaars gedurende
zes maanden het recht van de rechtbank van de plaats,
waar het schip in het scheepsregister is ingeschreven,
een bevel tot openbaren verkoop van dat aandeel te
vragen. Het bevel wordt gegeven na verhoor of be-
hoorlijke oproeping van alle leden der reederij. Deze
oproeping geschiedt bij aangeteekenden brief door den
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griffier. Het aandeel mag alleen worden toegewezen aan
een gegadigde, door wiens verkrijging het schip weder
voldoet aan de vereischten, voor een Nederlandsch schip
gesteld. Het schip wordt alsdan geacht de hoedanigheid
van Nederlandsch schip niet te hebben verloren.

Art.334. 3. Besluiten tot aanstelling van een boek-
houder, die niet in Nederland woont, niet lid is der
reederij of niet is Nederlander of eene in artikel 311
van dit wetboek met Nederlanders gelijkgestelde vennoot-
schap, tot verkoop van het schip anders dan in het open-
baar en tot ontbinding der rederij tijdens den duur van
eene bevrachting of een ondernomen reis vereischen
eenstemmigheid.

Art.341a. Op Nederlandsche schepen mogen alleen
Nederlandsche onderdanen als kapitein in dienst worden
gestelde.

Art.354. 1. Bij het berekenen van de in de artikelen
352 en 353 genoemde wettelijke termijnen tellen de Zon-
dag en de daarmee gelijkgestelde dagen en, in het buiten-
land, de aldaar algemeen erkende wettelijke feestdagen
niet mede.

2. Met den Zondag worden gelijkgesteld, de
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en
Pinksterdagen, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag.

Art.358b. 1. De kapitein van een Nederlandsch,. naar
Nederland bestemd schip, in eene buitenlandsche haven
vertoevend, is verplicht, zich daar bevindende, hulpbe-
hoevende Nederlandsche zeelieden voor zover aan boord
voor hen plaats is, op verlangen van den Nederlandschen
consulaire ambtenaar of, wanneer deze ontbreekt, van de
plaatselijke overheid, naar Nederland over te brengen.

Art.414. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel
1638ee van het Burgerlijk Wetboek wordt niet tot vakan-
tie gerekend:

a. officieel of algemeen erkende feestdagen;

Art.443. 1. Eindigt de dienstbetrekking in het buiten-
land, dan heeft do schepeling-recht op vrij vervoer, in-
dien hij Nederlander is, tot een haven in Nederland;
indien hij niet Nederlander is, ter keuze van de reder,
tot de plaats waar de dienst aan boord van het schip is
begonnen of tot een haven van het land waar hij thuis be-
hoort (...).

Dit gebod geldt niet met betrekking tot de door Ons of
van Onzentwege aangewezen zeevisschers- en
kustvisschersschepen (art. 374 WvK).
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Art.450a. 2. Een Nederlandsch schepeling kan verlangen
dat de betrekking hem aan boord van een Nederlandsch
schip wordt verschaft.

Art.450aa.• 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt
voor de verschillende groepen van schepelingen het be-
drag van de in het vorige lid bedoelde uitkering
bepaalde.

Art.517b. Onder werkdag wordt in dezen titel verstaan
alle kalenderdagen, met uitzondering van den Zondag en
de daarmede in artikel 354, tweede lid, gelijkgestelde
dagen.

Art.749. 2. De teboekstelling van schepen, welke eene
verplaatsing hebben van ten minste twintig kubieke me-
ters of sleepboten zijn, is verplicht, indien zij voor
meer dan de helft toebehooren aan Nederlanders, van wie
niet blijkt dat zij hun gewoon verblijf buiten Nederland
hebben (...).

Art.853. 1. Onder werkdag worden in deze afdeling ver-
staan alle kalenderdagen, met uitzondering van den Zon-
dag en de daarmede gelijkgestelde dagen.

2. Met den Zondag worden gelijkgesteld . de
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en
Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en
de verjaardag des Konings.

Art.880. 5. Voorts gelden de regels, vastgesteld bij
algemene maatregel van bestuur, ten aanzien van de
telling van nachten als laad- en losdagen en de ver-
goeding voor de Zondagen en de daarmede gelijkgestelde
dagen (...)s.

Spoorwegwet, wet van 9 april 1875 (Stb. 67), 11. gew.
bij wet van 8 april 1976 (Stb. 229).

Art.9. Voor bestuurders van spoorwegdiensten worden
gehouden zij, die,- hetzij als ondernemers, hetzij namens
de ondernemers, het opperbestuur over de dienst uitoe-
fenen.

Minstens een dezer bestuurders moet zijn Nederlander

en ingezeten.

2. Zie het Besluit aanspraken van schepelingen (Stb.
1967, 612), pg. 238.

3. Zie het Besluit laad- en Lostijden en overliggeld in
de Binnenvaart (Stb. 1952, 63), pg. 235.
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-Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Wet van 11 jan. 1904

(Stb. 7), 11. gew. bij de wet van 1 sept. 1978 (Stb.
665).

Art.20. 4. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op
de Nederlander die, aan boord van een zich buiten elk na-
tionaal gebied bevindend vaartuig, luchtvaartuig of an-
der drijvend dan wel door de lucht gedragen voorwerp,
zich schuldig maakt aan een der in het eerste lid, aanhef
en onder d, en het derde lid, aanhef en onder e,
strafbaar gestelde feiten.

Schepenwet. Wet van 1 juli 1909 (Stb. 219), 11. gew. bij
de wet van 3 mei 1971 (Stb. 287).

Art.2. 3. Voor de toepassing van het bepaalde in het
eerste lid wordt een schip geacht in Nederland thuis te
horen.

I. (...).
II. Indien het in Nederland wordt uitgerust en zijne

bemanning voor ten minste de helft uit Nederlanders of
Rijksingezetenen bestaat.

Wet op de zeevisvaartdiploma's. Wet van 2 aug. 1935
(Stb. 455), 11. gew. bij de wet van 23 juni 1976 (Stb.
377).

Art.l. 2. Voor de toepassing van het bepaalde in het
eerste lid wordt een vaartuig geacht in Nederland thuis
te behooren in de twee na te noemen gevallen:

I. (...).
II. indien het in Nederland wordt uitgerust en zijn

bemanning voor tenminste de helft uit Nederlanders of
Rijksingezetenen bestaat.

Wet op de zeevaartdiploma's. Wet van 2 aug. 1935. (Stb.
456), 11. gew. bij de wet van 23 juni 1976 (Stb. 377).

Art.l. 2. Voor de toepassing van het bepaalde in het
eerste lid wordt een schip geacht in Nederland thuis te
behooren in de twee na te noemen gevallen:

I. (...).
II. indien het in Nederland wordt uitgerust en zijn

bemanning voor tenminste de helft uit Nederlanders of
Rijksingezetenen bestaat.
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Wet behoud scheepsruimte. Wet van 24 juni 1939 (Stb
636).

N p Art.1. Deze wet verstaat onder:
e. “binnenschepen, die in Nederland thuisbehoore~n.

die, welke voor moer dan de helft toebehooren a~
Nederlanders van wie niet blijkt, dat zij hun gewoon er-
blijf buiten Nederland hebben, of aan hier te lande ge..
vestigde vennootschappen, vareenigingen, stichtingen of
andere rechtspersonen, tenzij blijkt, dat de zetel Va~

haar scheepsbedrijf buiten Nederland is gelegen.

Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, Wet van 1 nov.
1951 (Stb. 472), 11. gew. bij wet van 4 febr. 1976 (Stb.
108).

Art.2. 3. Deze wet is niet van toepassing op vervoer,
als bedoeld in het eerste lid, en op hetgeen daarmede bij
het tweede lid, onder a en b, is gelijkgesteld, voor zo
ver het geschiedt op de wateren, waarop de Acte van
Mannheim van 1868 van toepassing is, met Binnenschep~n
van onderdanen van andere staten dan Nederland en van
rechtspersonen, opgericht naar buitenlands recht.

Art.62. 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt
verstaan onder:

a. een in Nederland thuisbehorend binnenschip, als be
doeld in het eerste lid, een binnenschip, dat voor de
helft of meer toebehoort aan een of meer Nederlanders of
Nederlandse rechtspersonen;

b. (...).

Loodswet. Wet van 11 juli 1957 (Stb. 292).

Art.4. 1. Onze Minister kan de bevoegdheid tot lood5en
verlenen aan Nederlandse kapiteins en stuurlieden ten
aanzien van het schip, waarop zij als zodanig dien5t
doen.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuicsen. Wet
van 30 mei 1963 (Stb. 228), 11. gew. bij de wet van 23
juni 1976 (Stb. 377).

Art.5. 2. De verzekeraar ken echter tegenover een be
nadeelde die zijn verblijfplaats in Nederland heeft, be
roep doen op een beding, inhoudende dat hij 5l0Cht~
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aansprakelijk is voor schaden di~ een bij algemene maat
regel vast te stellen bedrag te boven gaan.

Rijkswpt Noodvoorzjenjnpen Scheepvaart. Rijksw~t van 23
juni 1972 (Stb. 416).

Art.13. 1. De vergoeding, welke aan de eigenaar en de
vruchtgebruik~r wordt verleend, indien het schip ver
loren is gegaan tijdens het gebruik door Onze Minister,
dan wel voor de terbeschikkingstelling verloren is ge
gaan als gevolg van omstandigheden waarin het schip is
geraakt, doordat aan de vordering gevolg is gegeven,
wordt vastgesteld op da wijze, omschreven in artikel 26.
Vergoeding wegens verlies van het schip wordt niet ver
leend, indien het niet verloren is gegaan als gevolg van
ha~ gebruik door Onze Minister of niet verloren is gegaan
als gevolg van omstandigheden, waarin het voor de terbe
schikkingstelling 1 geraakt, doordat aan de vordering
gevolg is gegeven.

3. De eigenaar, die recht heeft op deze vergoeding,
kan zijn recht slechts overdragen aan Nederlanders in de
zin van artikel 311 van het Nederlandse Wetboek van Koop
handel, dan wel aan Nederlanders in de zin van artikel 3
van het Surinaamsch zeebrievenbesjuit 1933 of het

iordt Curaçaosch zeebrievenbesluit 1933, zoals die besluiten
sedert de inwerkingtreding van de Wet nadere regelen om—

s be- trent nationaliteit en ingezetenschap 1951 (Stb. 593)
r de moeten worden verstaan.
s of

Wet .sloopregeljne binnenvaart. Wet van 30 juni 1976
(Stb. 411), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 10 mei
1978 (Stb. 251).

Art.1. 2. Binnenschip: schip dat tot de vaart op de
dsen binnenwateren - waaronder mede worden begrepen de
ten stromen, de riviermonden, de Dollart, de Waddenzee en

enst het Ijsselmeer — gebruikt wordt of daartoe blijkens zijn

bouw bestemd is en dat niet tot de vaart ter zee gebruikt
wordt en dat

a. voor meer dan de helft toebehoort aan een of moer
Nederlandse natuurlijke personen of rechtspersonen, of

Wet b. voor meer dan de helft toebehoort aan een of moer
fl 23 buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen,

wier woonplaats of gewoon verblijf, ondorschoidenlijk
zetel of scheepsbedrijf, binnen Nederland is gelegen, ofb — c. voor meer dan de helft toebehoort aan een of moer

ba— buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen,
Cht~ niet vallende onder b, zo daarmede vervoer wordt ver

richt krachtens een vergunning uit hoofde van de Wet Goe—
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derenvervoer Binnenscheepvaart (Stb. 1951, 472), niet
zijnde een tijdelijke vergunning, als bedoeld in artikel
37 dier wet;

N

N P

T

BESLUITEN

Besluit van 14 november 1827 (Stb. 51), betrekkelijk het
beheer van gelden en goederen van zeelieden, die, ter
koopvaardij uitvarende, op die reis komen te overlijden
of vermist raken.

Art.2. Voor zoo verre de overledene, achtergeblevene
of vermiste schepelingen buitenlanders of vreemdelingen
mogten geweest zijn (...) zal _van het overlijden,
achterblijven of vermissen aan den konsul of agent
worden kennisgegeven door den waterschout (...), of
(...) door het gemeentebestuur van zoodanige plaats

Algemeen .Reglement voor politie voor rivieren en Rijks-
kanalen. Besluit van 24 nov. 1919 (Stb. 765), 11. gew.
bij de wet van 29 april 1974 (Stb. 302).

Art.4. Dit reglement en een vertaling daarvan in het
Engels, het Duits, het Frans en het Noors worden gedrukt
en, evenals de bijzondere reglementen, algemeen ver-
krijgbaar gesteld.

Uitvoeringsbesluit Zeebrievenwet 1926. Besluit van 13

april 1927 (Stb. 84), houdende vaststelling van voor-

schriften, ter verkrijging van tijdelijke vergunningen

tot het voeren van de Nederlandse vlag.

. Art.1. 1.- Ib. (voor zogveel zeeschepen betreft):

schepen welke voor ten minste twee derde gedeelte

toebehooren aan Nederlanders, buiten • Nederland

gevestigd.

IIb. (voor zooveel riviervaartuigen betreft): vaar-

tuigen, welke voor ten minste twee derde gedeelte

toebehooren aan Nederlanders, buiten Nederland

gevestigd.

Riikstelefoonreglement Besluit van 19 sept. 1929 (Stb.
441), 11. gew. bij besluit van.23 sept. 1980 (Stb. 501).
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Art.6. 1. Onder regeringsgesprekken worden in het bin-
nenlands verkeer verstaan:

f. gesprekken, aangevraagd door de Nederlandse en
vreemde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers,
met dien verstande, dat wanneer consulaire vertegenwoor-
digers handel drijven, hun gesprekken niet als re-
geringsgesprekken worden beschouwd, tenzij gevoerd met
een officieel persoon en handelend over dienstzaken;

Besluit van 30 Jan. 1932, no. 8, 11. gew. bij besluit van
13 juni 1951, no. 24 (Stb. 211).

Art.4. 3. Alvorens voor een benoeming in aanmerking te
komen moet de betrokkene, voor zover deze nog niet in
dienst was bij het Loodswezen, de Betonning of de Ver-
lichting, overleggen:

b. een bewijs van Nederlanderschap.

Art.24. 5 Voor de berekening van de in dit artikel ge-
noemde termijnen tellen Zondagen en algemeen erkende
Christelijke feestdagen niet mede.

Besluit van 30 Jan. 1932, no. 9, 11. gew. bij besluit van
13 juni 1951, no. 24 (Stb. 211).

Art.3. 1. Alvorens voor een benoeming in aanmerking te
komen moet de betrokkene, voor zover deze nog niet in
dienst was bij de Betonning, Bebakening, de Verlichting
of het Loodswezen, overleggen:

b.. een bewijs van Nederlanderschap;

Art.21. 5. Voor de berekening van de in dit artikel ge-
noemde termijnen tellen Zondagen en algemeen erkende
Christelijke feestdagen niet mede.

Algemeen Reglement op den Loodsdienst behorende bij het
Besluit van 10 aug. 1932 (Stb. 433), 11. gew. bij besluit
van 10 april 1972 (Stb. 238).

Art.S. Alvorens tot de uitvoering van den dienst als
loods te worden toegelaten moet aan de volgende
vereischten worden voldaan:

2. moet een examen worden afgelegd, omvattende het ge-
bied waarop de loodsdienst zal worden uitgeoefend en be-
staande in:

e. voldoende bekendheid met:
de Engelsche taal;
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T Art.45. laatste volzin: De modellen van de loodscerti-
ficaten worden door de Minister vastgesteld in de Neder-
landse en Engelse taal.

Besluit van 16 iuli 1934 (Stb. 378), houdende regelen be-
treffende het toekennen van loodsbrevetten aan
Nederlandsche gezagvoerders en stuurlieden.

N Art.2. Voor toekenning van loodsbrevetten kunnen in
aanmerking komen kapiteins - en stuurlieden der
koopvaardij van Nederlandsche nationaliteit, gedurende
den tijd, dat zij werkzaam zijn in het geregeld lijnbe-
drijf in de korte vaart, voor zoover dit wordt uitge-
oefend op buitenlandse havens, waar aan kapiteins en
stuurlieden van de nationaliteit van het land, waarin
die havens gelegen zijn, loodsbrevetten kunnen worden
uitgereikt, terwijl die brevetten aldaar niet ver-
krijgbaar worden gesteld voor kapiteins en stuurlieden
van andere nationaliteit.

Schepelingenbesluit. Besluit van 15 mei 1937 (Stb.
242), 11. gew. bij besluit van 5 april 1978 (Stb. 232).

C L Art.13. 2, onder b: indien de aanmonstering aanvangt
(...) op de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Pass-
en Pinksterdag, de Goede Vrijdag, de Hemelvaartsdag, de
beide Kerstdagen, de dag, waarop Onze Verjaardag wordt
gevierd en de door Ons krachtens artikel 3, derde lid,
van de Algemene termijnenwet met de hiergenoemde dagen
gelijkgestelde dagen (...).

Wegenverkeersreglement. Besluit van 28 aug. 1950 (Stb.
K.377), 11. gew. bij besluit van 15 juli 1980 (Stb.400).

Art.114. 1. Degeen, die op het tijdstip van het in-

dienen van een aanvraag in het bezit is van een aan hem

afgegeven rijbewijs voor het besturen van motorvoer-

tuigen van de categorie of categorieen, waarop de aan-

vraag betrekking heeft, welk rijbewijs hetzij nog geldig

is, hetzij zijn geldigheid niet langer dan een jaar en

niet anders dan door het verstrijken van de geldigheids-

duur heeft verloren, wordt geacht aan de in artikel 105'

gestelde eisen van bekwaamheid te voldoen.

2. Het gestelde in het vorige lid is mede van toe-

passing:

b. op degene, die op het tijdstip van het indienen van
een aanvraag in het bezit i s van een aan hem door het

234



daartoe bevoegde gezag in de Nederlandse Antillen of,

voor 25 november 1975, in Suriname afgegeven rijbewijs

voor het besturen van motorvoertuigen van de categorie

of de categorieen, waarop de aanvraag betrekking heeft,

welk rijbewijs hetzij nog geldig is, hetzij zijn gel-

digheid niet langer dan een jaar en niet anders dan door

het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren;

c. op degene, die op het tijdstip van indiening van een

aanvraag hier te lande woonachtig is en in het bezit is

van een rijbewijs, hem door het daartoe bevoegde gezag in

het buitenland afgegeven voor het besturen van motor-

voertuigen van de categorie of categorieen, waarop de

aanvraag betrekking heeft, welk rijbewijs hetzij nog

geldig is, hetzij zijn geldigheid niet langer dan een

jaar en niet anders dan door het verstrijken van de gel-

digheidsduur heeft verloren, mits hij aannemelijk maakt

a. dat dit rijbewijs hem is afgegeven gedurende een
periode van ten minste 6 maanden waarin hij in het
buitenland woonachtig is geweest, dan wel

b. dat het bezit van dit rijbewijs was vereist in ver-
band met de uitoefening in het buitenland van zijn beroep
of bedrijf.

P
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Art.121. 1. Een achtdaags rijbewijs, als bedoeld in

artikel 22 der Wegenverkeerswet, wordt, onverminderd het

bepaalde in het derde lid van artikel 23 dier wet, niet

afgegeven:

a. indien de bestuurder niet overlegt een geldig rij-

bewijs, hem afgegeven. in het land zijner herkomst, of,

voorzover in dat land de bestuurder van een motorvoer-

tuig niet van een rijbewijs voorzien behoeft te zijn, een

identiteitskaart of ander daarmede gelijkstaand bewijs,

waarvan de bestuurder van een motorvoertuig in dat land

moet. zijn voorzien;

Besluit Laad- en Losti idem en overliggeld in de Binnen-
vaart. Besluit van 7 febr. 1952 (Stb. 63), gew. bij be-
sluit van 21 jan. 1981 (Stb. 15).

Art.4. 1. Als gehele laad- of los- en overliggelden
tellen de werktijden van werkdagen, die, afgezien van de
tussenliggende Zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen,
op elkaar volgen.

Art.6. Indien op een Zondag of daarmede gelijkgestelde
dag (...) wordt geladen of gelost, is voor zodanig tijd-
vak een vergoeding, gelijk aan het overeenkomstig arti-
kel 3 verrekende overliggeld voor een overligdag,
verschuldigd.
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CL Art.8. 1. Onder werkdag worden in dit besluit verstaan
alle kalenderdagen, met uitzondering van de Zondag en de
daarmede gelijkgestelde dagen.

2. Met de Zondag - worden gelijkgesteld de
Nieuwjaarsdag, de Christelijke Tweede Paas- en
Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en
de verjaardag des Konings.

Regelen inzake toekenning vaaralichtbeloning: Besluit
van 26 jan. 1954, no. 382.150/Z/ 69. 69.5, nadien gewij-
zigd (niet gepubliceerd).

N

N P

N©

Art.l. Voor de vaarplichtbeloningkomt in aanmerking

de Nederlander, op wie de vaarplicht van toepassing is

geweest.

besluit PTT-raad. Besluit van 5 okt. 1955 (Stb. 460),
11. gew. bij besluit van 10 nov. 1969 (Stb. 523).

Art.3. Tot lid zijn niet benoembaar:
b. zij die niet zijn ingezetenen, tevens Nederlanders.

Regeling toezicht luchtvaart. Besluit van 22 jan. 1959
(Stb. 67), 11. gew. bij besluit van 18 febr. 1978 (Stb.
98).

Art.3. 1. In het Nederlandse luchtvaartuigregister
worden, behoudens het bepaalde in het derde, vierde en
vijfde lid van dit artikel, ingeschreven luchtvaartuigen
van Nederlandse oorsprong dan wel luchtvaartuigen, ten
aanzien waarvan de bij de invoer vereiste douaneformali-
teiten zijn vervuld, mits die luchtvaartuigen toebehoren
aan:

b. Nederlanders, tevens ingezetenen zijnde van Neder-
land;

c. rechtspersonen naar Nederlands recht, waarvan de
bestuurder Nederlander en tevens ingezetene van Neder-
land is. Indien het bestuur wordt gevoerd door meer dan
een persoon, zullen daarvan de voorzitter en ten minste
tweederde van de leden Nederlanders, tevens ingezetenen
van Nederland moeten zijn.

2. Onder Nederlanders worden in dit artikel tevens be-
grepen Nederlandse onderdanen.

3. Door of vanwege Onze Minister kan de inschrijving
worden toegelaten van luchtvaartuigen, toebehorende aan:

a. Nederlanders, niet zijnde ingezetenen van
Nederland;
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b. ingezetenen van Nederland, niet zijnde
Nederlanders;

c. rechtspersonen naar Nederlands. recht, die niet of
niet geheel voldoen aan de in het eerste lid bedoelde
eisen betreffende het bestuur.

4. (...).
5. Door of vanwege Onze Minister kan voor de tijd, dat

een Nederlander, tevens ingezetene van Nederland, of een

rechtspersoon naar Nederlands recht houder is van een

luchtvaartuig, waarvan een vreemdeling, niet zijnde in-

gezetene van Nederland of een rechtspersoon naar buiten-

lands recht, eigenaar is, de inschrijving van zodanig

luchtvaartuig worden toegelaten. In zodanig geval moeten

ingevolge deze regeling op een eigenaar van een lucht-

vaartuig of op degene, te wiens name het luchtvaartuig is

ingeschreven, rustende verplichtingen worden nagekomen

door de in het luchtvaartuigregistar vermelde houder van

dat luchtvaartuig.

1 N P
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Art.31. 1. Een geldig bewijs van bevoegdheid, dat el-

ders door of vanwege het bevoegde gezag is afgegeven op

grond van eisen, welke tenminste gelijk zijn aan die zo-

als omschreven in Bijlage 1 van het Verdrag inzake de in-

ternationale • burgerluchtvaart, kan geheel of

gedeeltelijk' worden gelijkgesteld met het overeenkom-

stige Nederlandse bewijs van bevoegdheid. Het hierboven

gestelde is niet van toepassing op Nederlanders of Ne-

derlandse ingezetenen die geacht moeten worden in de

gelegenheid te zijn geweest de vereiste examens voor het

betreffende bewijs van bevoegdheid in Nederland af te

leggen.

Art.146. De AIP is een gids voor luchtvarenden, in-
houdende inlichtingen van blijvende aard, welke van be-
lang zijn voor de uitoefening van de luchtvaart in het
aan Nederland toegewezen vluchtinlichtingengebied. Deze
gids wordt uitgegeven in de Nederlandse en Engelse taal.

Art.148. Een HOTAM wordt gedrukt verspreid, doch in
spoedgevallen telegrafisch. De publikatie van een HOTAM
geschiedt in de Nederlandse en de Engelse taal, doch bij
telegrafische verspreiding uitsluitend in de Engelse
taal.

N T Art.150. De Mededelingen aan Nederlandse Luchtvarenden
en Eigenaren van Luchtvaartuigen bevatten:

a. berichten, welke van belang zijn voor Nederlandse
luchtvarenden;

b. aanwijzingen voor het gebruik en voor de beoor-

deling en het behoud van de luchtwaardigheid van lucht-

vaartuigen.

Mochten in deze publikatie gegevens voorkomen, welke
mede voor de internationale luchtvaart van belang zijn,
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dan worden deze mededelingen eveneens in de Engelse taal
gepubliceerd' onder de naam: Information •Circular
Netherlands.

N

C L

Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en
staal. Besluit van 19 nov. 1965 (Stb. 495), 11. gew. bij
besluit van 21 okt. 1977 (Stb. 606).

Art.15. Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien
van overeenkomsten inzake vervoer over de wateren, waar-
op de Acte van Mannheim van 1868 van toepassing is, voor
zover zij vervoer met binnenschepen van onderdanen van
andere staten dan Nederland en van rechtspersonen opge-
richt naar buitenlands recht of vervoer tussen Nederland
en een ander land van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal betreffen.

Algemeen reglement vervoer. Besluit van 20 dec. 1966
(Stb. 566), 11. gew. bij besluit van 10 jan. 1978 (Stb.
13).

Art.91. par. 1. Op zondag, alsmede op. algemeen erkende
feestdagen en - voor zover de tarieven niet anders be-
palen - op zaterdag behoeven goederen niet te worden af-
gehaald, ten vervoer aangenomen, vervoerd, afgeleverd of
besteld.

par. 4. Onder algemeen erkende feestdagen worden ver-
staan. de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als
zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daar-
mede gelijkgestelde dagen.

Besluit aanspraken van schepelingen (met bijlagen). Be-
sluit van 30 nov. 1967 (Stb. 612).

N R Art.3. De uitkering ineens, bedoeld in art.450aa,
eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, wordt ge-
steld op het bedrag, dat voor de betreffende schepeling,
al naar gelang de groep, waartoe hij behoort, in de bij
dit besluit gevoegde bijlage is vermeld.

Bijlage: Uitkering ineens wegens verlies van de gehele
uitrusting.

1. Koopvaardij
A. Stoom- of motorschepen in de Grote Handelsvaart,

zeesleepboten van 250 BRT of meer en baggermateriaal met

eigen voortstuwing.
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Onder de 29 beroepsfuncties worden twee nationaliteits-
c.q. rascriteria gesteld (red.):

13. Chinees en Indonesisch personeel.
14. Overig Aziatisch personeel.

N

N

C. Aziatisch personeel in dienst van de Koninklijke
Java-China-Pakketvaart lijnen N.V.

Hieronder worden nog genoemd: Chief Chin. Purser; 2nd
Chin. Purser; 3rd Chin. Purser; Overig Chinees personeel
en Overig Aziatisch personeel (red.).

Reglement kentekenregistratie. Besluit van 26 sept.
1974 (Stb. 547), 11. gew. bij besluit van 5 sept. 1975
(Stb. 491).

Art.4. 1. Aan de leden van het Koninklijk Huis en aan
buitenlandse diplomaten kan een kenteken worden opge-
geven, bevattende de lettergroep AA, onderscheidenlijk
CD, en aan hen die behoren tot het Internationaal Ge-
rechtshof een kenteken bevattende de lettergroep CD, ge-
volgd door de letter J.

Besluit ontheffing bewijs van verzekering
niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. Besluit van 18
dec. 1974/no. A-2/28241 Dictoraat-Generaal van het Ver-
keer (Stcrt. 1974, 250).

Art.l. Aan de bestuurders van motorrijtuigen, welke
gewoonlijk zijn gestald in:

a. Belgie;
b. Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land

Berlijn;
c. Denemarken;
d. Duitse Democratische Republiek;
e. Finland;
f. Frankrijk en Monaco;

g. Hongarije;

h. Ierland
i. Italie, San Marino en Vaticaanstad;
j. Luxemburg;
k. Noorwegen;
1. Oostenrijk;
m. Tsjechoslowakije;
n. Verenigd Koninkrijk en Groot-Brittannie en

Noord-Ierland, de Kanaal-Eilanden en het eiland Man,
met uitzondering van Gibraltar;

o. Zweden;
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p. Zwitserland en Liechtenstein wordt, behoudens het
bepaalde in artikel 2, ontheffing verleend van de
verplichting een bewijs van verzekering bij zich te
hebben.

N

N

C L

C L

Besluit van 19 Juli 1975 (Stb. 486), houdende regeling
van de arbeids- en rusttijden van schepelingen aan boord
van zeeschepen.

Art.l. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit
besluit bepaalde wordt verstaan onder:

zondagen: zon- en feestdagen, t.w. Nieuwjaarsdag, 2e
Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de Kerstdagen
en de Nationale Feestdag voor zover in Nederland offici-
eel wordt toegestaan op deze dag vrijaf te geven;

Telegraafbesluit 1976. Besluit van 22 okt. 1976 (Stb.
552), zoals 11. gew. bij besluit van 23 sept. 1980 (Stb.
501).

Art.2. 2. Op zon- en feestdagen, met inbegrip van de
nieuwjaarsdag, vindt geen behandeling plaats van tele-
grammen, welke afgeleverd moeten worden door het kantoor
van afzending, dan wel afkomstig zijn van en bestemd zijn
voor een en dezelfde plaats, of van telegrammen waarvan
de plaatsen van afzending en van bestemming zijn gelegen
binnen de normale bezorgingskring van een zelfde
kantoor, tenzij aanbieding of aflevering per telefoon of
per telex plaatsvindt van of naar percelen, gelegen
buiten een door de directeur-generaal te bepalen kring.

Art.B. 2. In het binnenlandse verkeer geschiedt de

overseining van regeringstelegrammen waarvoor de af-

zender voorrang bij de overseining en aflevering heeft

gevraagd in de hierna genoemde volgorde:

A. Regeringstelegrammen waarvoor de afzender voorrang
bij de overseining en aflevering heeft verzocht, ver-
zonden door:

g. de Nederlandse en vreemde diplomatieke of consu-
laire ambtenaren;

Art.9. 1. Onder regeringstelegrammen worden in het
binnenlandse verkeer verstaan:

d. telegrammen van de Nederlandse en buitenlandse
diplomatieke en consulaire ambtenaren;

f. telegrammen van door Onze Minister, in overleg met
zijn betrokken ambtgenoten, aan te wijzen Nederlandse
militaire en burgerlijke autoriteiten en instanties en
met inachtneming van de bepalingen welke bij dat overleg
worden vastgesteld; .
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2. In.het buitenlandse verkeer worden onder regerings-
telegrammen verstaan:

d. telegrammen van diplomatieke of consulaire ambte-
naren;

e. telegrammen van de Secretaris-Generaal van de Ver-
enigde Naties; de hoofden van de voornaamste organen van
de Verenigde Naties, met uitzondering van de Hoofden van
de gespecialiseerde instituten van de Verenigde Naties;

f. telegrammen van het Internationale Hof van

Justitie;
4. Telegrammen van consulaire vertegenwoordigers die

handel drijven, worden slechts als regeringstelegram be-
schouwd, indien ze aan een officieel persoon zijn ge-
richt en over dienstzaken handelen.

N
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Opleidingsbesluit Riiksluchtvaartschool. Besluit van 5
aug. 1978 (Stb. 439).

Art.3. 1. Voor de toelating tot de selektie als om-
schreven in artikel 7, eerste lid, komt in aanmerking hij
of zij, die:

a. de Nederlandse. nationaliteit bezit;

Besluit investeringspremie zeescheepvaart. Besluit .,van
22 aug. 1978 (Stcrt. 175).

Art.3. 1. d. Op het zeeschip dienen met inachtneming
van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese
Gemeenschappen zoveel mogelijk Nederlanders te werk te
worden gesteld.

Besluit vlaggebrieven voor pleziervaartuigen. Besluit
van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 dec.
1980 (Stcrt. 245).

Art.2. 1. Vlaggebrieven worden afgegeven voor plezier-

vaartuigen:

a. die behoren aan in Nederland woonachtige
Nederlanders;

b. die voor tenminste tweederde gedeelte toebehoren
aan in Nederland woonachtige Nederlanders en voor het
overige gedeelte aan ingezetenen van het Koninkrijk.

2. Onder Nederlanders en ingezetenen worden in deze
beschikking mede de in art. 311 Wetboek van Koophandel
bedoelde lichamen begrepen.
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BESCHIKKINGEN
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Concessie tot exploitatie van spoor- en tramwegen. Con-
cessie verleend door de Minister van Waterstaat, in-
gaande 1 jan. 1938 (Stcrt. 1937, 253).

Art.6. De beambten der Maatschappij moeten Nederlander
zijn. Met machtiging van den Minister van Waterstaat ken
van dezen regel worden afgeweken.

Tariefbeschikking Ongeregeld Goederenvervoer Binnen-
scheepvaart. Beschikking van de Minister van Verkeer en
Waterstaat van 8 febr. 1954, no. A-4/251052
Directoraat-Generaal van het Verkeer (Stcrt. 28), zoals
11. gew. bij beschikking van de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat van 31 aug. 1978 G-4/V31 243
(Stcrt. 182).

Art.21. 1. Indien het varen gedurende de nacht of ge-
durende zondagen of algemeen erkende feestdagen wordt
verlangd, bedraagt de vergoeding f 25,- verhoogd met
f 0,05 per ton.

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat
van 7 sept. 1967, betreffende motorvoertuigen, waarvoor
geen kenteken is vereist (Stcrt. 177), gewijzigd bij be-
schikking van 29 juli 1968 (Stcrt. 148) en van 13 juni
1977 (Stcrt. 135). '

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

Besluit:
I. .........
II. te bepalen dat het voeren van een kenteken, als be-

doeld in artikel 9, eerste lid, onder le, van de Wegen-
verkeerswet niet is vereist voor:

b. motorvoertuigen, in eigendom toebehorende aan of
gehouden door leden van de Nederlandse krijgsmacht of de
Nederlandse civiele dienst in de zin van artikel I van
het verdrag tussen de landen, die partij zijn bij het
Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van
hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 te Londen gesloten
(Trb. 1953, 10), voor zover deze voertuigen op grond van
artikel XI, zesde lid, van genoemd verdrag in de
Bondsrepubliek Duitsland met tijdelijke vrijstelling van
belasting kunnen worden ingevoerd, mits:

10. aan de eigenaar of houder voor het motorvoertuig
door de Minister van Defensie namens de Britse krijgs-

242



macht in de Bondsrepubliek Duitsland een registratiebe-
wijs is afgegeven, dat het voor het motorvoertuig
opgegeven registratienummer inhoudt, alsmede een verkla-
ring van de Minister van Financien, dat tijdelijke vrij-
stelling van de bij invoer geheven belasting is
verleend, dan wel dat die belasting niet is
verschuldigd; en

2°. aan de voor- en achterzijde van het motorvoertuig

duidelijk zichtbaar is aangebracht een plaat met zwarte

ondergrond en in witte letters en cijfers het door de

Britse krijgsmacht in de Bondsrepubliek Duitsland voor

het motorvoertuig opgegeven registratienummer.

c. motorvoertuigen, in eigendom toebehorende aan of
gehouden door leden van de Duitse krijgsmacht of de
Duitse civiele dienst in de zin van artikel I van het on-
der b bedoelde verdrag van 1951, die de Duitse nationali-
teit bezitten en behoren tot de vaste kampstaf van het te
Budel gestationeerde onderdeel van de Duitse Bundeswehr,
voor zover deze voertuigen op grond van artikel XI, zesde
lid, van het hiervoor bedoelde verdrag van 1951 hier te
lande met tijdelijke vrijstelling van belasting kunnen
worden ingevoerd, mits:

d. motorvoertuigen, in eigendom toebehorende aan of
gehouden door leden van een krijgsmacht of een civiele
dienst in de zin van artikel 3 van het bij het onder b
bedoelde verdrag van 1951 behorende, op 28 augustus 1952
te Parijs gesloten protocol nopens de rechtspositie van
internationale militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit
hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag (Trb. 1953, 11),
die zijn verbonden aan het Headquarter Allied Forces
Central Europe (AFCENT) te Brunssum, voor zover deze
voertuigen in verband met artikel 8 van het protocol op
grond van artikel XI, zesde lid, van het onder b bedoelde
verdrag van 1951 hier te lande met tijdelijke vrij-
stelling van belasting kunnen worden ingevoerd, mits:

(...).1 0.

Beschikking vracht- en overige vluchten. Beschikking
van, de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juli
1975 (Stcrt. 150).

Art.7. Toestemming kan worden verleend voor vluchten
uitsluitend voor het vervoer van buitenlandse
werknemers, mits de geregelde luchtvaartmaatschapppijen
van de landen van herkomst of tewerkstelling van die bui-
tenlandse werknemers voor dit vervoer geen redelijke mo-
gelijkheden bieden.
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Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat
van 31 aug. 1976, LT/L 24105 (niet gepubliceerd).

C L

CL

Art.3. De, uitvoering van oefenvluchten met gebruik-
making van de verharde.banen 06 en 24, indien daarbij bij
herhaling het opstijgen en landen, dan wel het uitvoeren
van overshoot-procedures wordt beoefend, is verboden:

b. op zon- en erkende feestdagen gedurende het gehele
etmaal;

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat
van 10 aug. 1979, no. R 51055 Hoofddirectie van de Water-
staat Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken,
betreffende regelen met betrekking tot het uitoefenen
vorderingsbevoegdheid (Stcrt. 161), gew. bij be-
schikking van 24 sept. 1979 (Stcrt. 219).

Artikel I

verlenging termijnen
9.1. De termijnen gesteld in dit besluit worden, in-

dien zij eindigen op een zaterdag, een zondag of een dag
die bij of krachtens de Algemene termijnenwet wordt aan-
gemerkt als of gelijkgesteld met een algemeen erkende
feestdag verlengd tot en met de eerstvolgende dag die
niet is een zaterdag, een zondag of een dag die bij of
krachtens de Algemene termijnenwet wordt aangemerkt als
of gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

9.2. De termijnen gesteld in dit besluit worden, zo
nodig, zoveel verlengd dat daarin ten minste twee dagen
voorkomen die niet zijn een zaterdag, een zondag of een
dag die bij of krachtens de Algemene termijnenwet wordt
aangemerkt als of gelijkgesteld met een algemeen erkende
feestdag.
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

L

0

T

WETTEN

Mijnwet 1810. Wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois
no. 285), 11. gew. bij de wet van 27 april 1904 (Stb 73).

Art.13. Iedere Nederlander of iedere al of niet in Ne-

derland genaturaliseerde vreemdeling, natuurlijke of

rechtspersoon heeft het recht aan te vragen en kan, in-

dien daartoe aanleiding bestaat, een mijnconcessie ver-

krijgen.

Art.24. Bekendmaking van de aanvragen van een mijncon-
cessie dient te geschieden voor de deur van het gemeente-
huis en van de parochiele en consistoriale kerken, ten
verzoeke van de burgemeester, na afloop van de dienst, op
een zondag, en ten minste een maal per maand zolang er
aangeplakt is. De burgemeesters zijn verplicht voor de
wettigheid van deze bekendmakingen in te staan.

Rijksoctrooiwet. Wet van 7 nov. 1910 (Stb. 313), 11.
gew. bij de Rijkswet van 13, dec. 1978 (Stb. 706).

Art.20. 1. De aanvrage om octrooi moet vergezeld zijn
van een beschrijving van de uitvinding en evenals deze
beschrijving in de Nederlandse taal zijn gesteld. De
Octrooiraad kan op grond van bijzondere omstandigheden
voor een door hem te bepalen termijn ontheffing verlenen
van het voorschrift, dat de aanvrage en de beschrijving
in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld.

2. Indien niet aan deze voorschriften is voldaan,
worden de ingediende bescheiden niet als een aanvrage om
octrooi beschouwd.

Art.29 I. 3. (...). Indien de Europese octrooiaanvrage
niet in het Nederlands is ingediend moet binnen dezelfde
termijn een vertaling in het Nederlands van de oorspron-
kelijke stukken van die aanvrage worden overgelegd. De
vertaling maakt deel uit van de omgezette aanvrage; zij
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V erzo ek van de Ot
Raad te stellen termijn worden gewaarmer~~ De aanvrag~
vervalt, indien niet tijdig is voldaan aan het in dit
lid bepaalde

T Art.29. K. 3. (...). Binnen dezelfde termijn moet ee~
N

vertaling in het Nederlands van die aanvrage worden
Overge1~g~ De vertaling maakt deel uit van de interna..
tionaje aanvrage; zij moet op verzoek van de Octrooi road
binnen een door die raad te stellen termijn worden ge~
waarmerkt De aanvrage vervalt, indien niet tijdig aan
het in dit lid bepaalde is voldaan.

T 29. P. 1. Degene aan wie een Europees octrooi is ver

leend moet binnen een bij algemene maatregel van bestuur
te bepalen termijn aan de Octrooiraad een vertaling in
het Nederlands van de tekst van het octrooischrift doen
toekomen Tevens dient een bedrag te Worden betaald,
waarvan de hoegroot~0~~ en de termijn, waarbinnen be
taling moet geschied~~, bij algemene maatregel van
bestuur worden bepaald. De vertaling moet zijn gewaar—
merkt door een octrooigemach~jg~0 die als zodanig is
toegelaten op de voet van artikel 18A. De vertaling en de
waarmerking daarvan moeten voldoen aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen vormvoorschrjften

7. De octrooihouder kon te allen tijde de Octrooiraad
een verbeterde vertaling doen toekomen onder betaling
van een bedrag, waarvan de hoegrooth0~~ bij algem~n~
maatregel van bestuur wordt bepaald. Het eerste lid,
derde en vierde volzin, het tweede en derde lid, vinden
Overeenkomstige tQepassjng.

T Art.43~ 8. 3. (...). Bij dit deurwaarders_exploit

waarin nauwkeurig is aangegev~~ welk gedeelte van de
octrooiaanvrage op die handeling0~ betrekking heeft,
moet zijn betekend een vertaling in het Nederlands van de
conclusies zoals vervat in in de publikatie van de Euro
pese octrooiaanvrage overeenkomstig artikel 93 van het
Europees Octrooiverdrag Indien een Nederlandse ver
taling als hiervorenbedoeld reeds Voor het uitbrengen
van het deurwaardersexploit bij het Bureau voor de
Industriele Eigendom ter inzage Ï5 gelegd en daarvan
door dit Bureau is kennisgeg~~0~ in het in artikel 25,
eerste lid, bedoelde blad, kan de betekening van de ver
taling achterwege blijven, mits in het exploit melding
wordt gemaakt van het feit van die terinzagelegg~~g

5. De Octrooiraad gaat zo Spoedig mogelijk over tot de
in het derde lid bedoelde terinzageleggj~g en bekend
making van vertaljflg~~ die de Raad hebben bereikt.
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die Handelsregisterwet. Wet van 26 juli 1918 (Stb. 493), tot
rage instelling van een handelsregister, 11. gew. bij de wet
dit van 23 juni 1976 (Stb. 377).

N Art.12. Behoort de onderneming aan een vreemdeling of
aan een rechtspersoon of vennootschap, opgericht inge—

rden volge de wetgeving van een ander land, dan vinden de ar—
ma— tikelen 5—8, 9, 10 en 11 overeenkomstige toepassing’.
raad

aan

Egnvormic3e Beneluxwet op de wamenmemken. Wet van 19
maart 1962 (Trb. 58).

ver—
tuur T Art.13. C. Het uitsluitend recht op een merk luidende
g in in een der nationale of streektalen van het
doen Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn
ald, vertaling in een andere dezer talen.

be— De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende
van uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied

aar— vreemde talen geschiedt door de rechter.
~ is
n de T Art17. A. Het Benelux—Bureau is, behalve met de bij
mene de voorgaande artikelen opgedragen taak, belast met:

2. het uitgeven van een maandblad in de Nederlandse en
raad de Franse taal, waarin de inschrijvingen van de
ling Benelux—depots worden vermeld en alle andere ver
mene meldingen voorgeschreven bij uitvoeringsreglement;
lid,
nden Art.]8. Onderdanen van Benelux—landen, alsmede onder

danen van landen welke geen deel uitmaken van de door het
Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats

oit, hebben in het Beneluxgebied of aldaar daadwerkelijke en
-‘ de wezenlijke nijverheids— of handelsonderneming hebben,
eft, kunnen ingevolge deze wet, voor dit gehele gebied, de
n de toepassing te hunnen voordele inroepen van de bepalingen
uro- van het voornoemde Verdrag en van de Overeenkomst van
het Madrid.

ngen

rvar)
25,

~. Uit de MvT: “De artikelen van dit wetsontwerp, die den

eigenaar der handelszaak en zijn rechtstoestand be
t de treffen, zijn natuurlijk geschreven met het oog op
~nd het Nederlandsch recht. Behoort de zaak aan een

vreemdeling (natuurlijke of rechtspersoon) dan zullen
verschillende dezer bepalingen niet letterlijk toege
past kunnen worden; men zal dan de voorschriften zo
veel mogelijk naleven, evenwel rekening houdende met
het nationale recht des eigenaarg”.
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Wet op de Registeraccountants. Wet van 28 juni 1962
(Stb. 258).

P

P

P

P

N P

Art.3. 1. (...). De bestuursleden worden door de le-
denvergadering uit de in Nederland woonplaats hebbende
leden voor de Orde voor vier jaren benoemd.

4. Zodra een bestuurslid heeft opgehouden in Nederland
woonplaats te hebben, neemt zijn betrekking van rechts-
wege een einde.

Art.16.'1. (..'.). Leden, die niet in Nederland woon-
plaats hebben, hebben geen stemrecht.

;Art.46. 2. De ledenvergadering benoemt in de raad acht
leden uit de in Nederland woonplaats hebbende leden van
de Orde. (...).

Art.74. 1. Er is een examenbureau. Onze Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bepaalt het aantal
leden en benoemt dezen uit de in Nederland woonplaats
hebbende leden van de Orde.

Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963. Wet
van 27 juni 1963 (Stb. 286), zoals deze is gewijzigd bij
de wet van 30 juni 1967 (Stb. 377).

Art.9. 2.. lid van een Kamer kunnen alleen zijn
Nederlanders2, tevens ingezetenen van Nederland, die de
ouderdom van 25 jaren hebben bereikt en niet:

4. Onze. Mi ni ster kan voor een of meer zittingsperioden
van een daarbij door hem aangewezen Kamer bepalen dat de
in het tweede lid gestelde vereisten van het Neder-
landerschap en het ingezetenschap niet gelden ten aan-
zien van een door hem aangewezene3.

Eenvormige Beneluxwaet inzake tekeningen of modellen.
Wet van 26 oktober 1966 (Trb. 292).

2.- Het vereiste van Nederlanderschap voor het lidmaat-
schap van een Kamer zal komen te vervallen zodra het
wetsontwerp 16.496 tot wijziging van de Wet op de Ka-
mers van Koophandel en Fabrieken 1963 tot wet is ver-
heven.

s. Zie met betrekking tot de nationaliteitseis MvT (pg.
12) en MvA (pg. 4).
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T Art.20. 1. Het Benelux-Bureau is, behalve met de
krachtens de voorgaande artikelen opgedragen taak, be-
last met:

b. het uitgeven van een maandblad in de Nederlandse en
de Franse taal, waarin de inschrijvingen van de
Benelux-depots en alle andere bij uitvoeringsreglement
voorgeschreven gegevens worden vermeld;

Art.30. 2. Onderdanen van Beneluxlanden alsmede onder-
danen van landen, welke geen deel uitmaken van de door
het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die binnen het
Beneluxgebied woonplaats hebben of aldaar een daad-
werkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderne-
ming hebben, kunnen ingevolge deze wet, voor het gehele
gebied, de toepassing te hunnen voordele inroepen van de
bepalingen van het voornoemde Verdrag en van de Overeen-
komst van 's-Gravenhage.

N

Rijkswet van 26 sept. 1968 (Stb. 585), houdende regeling
omtrent het recht op de industriele eigendom.

Art.I. Nederlanders, alsmede onderdanen van de landen,
waarvoor het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van
de industriele eigendom (Stb. 1948, 1 539) niet geldt,
die op het grondgebied van het Koninkrijk woonplaats
hebben of aldaar daadwerkelijke en wezenlijke inrichtin-
gen van nijverheid of handel bezitten, kunnen ingevolge
deze Rijkswet, in het gehele Koninkrijk, de toepassing
te hunnen voordele inroepen van de bepalingen van ge-
noemd Verdrag.

Wet op de Accountants-administratieconsulenten. Wet van,
13 dec. 1972 (Stb. 748).

Art.34. 3. Twee leden en twee plaatsvervangende leden
worden benoemd uit personen, die voldoen aan de ver-
eisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondis-
sementsrechtbank en met enige bij de wet ingestelde
rechtspraak belast zijn of belast geweest zijn, doch het
beroep van registeraccountant of het beroep van accoun-
tant-administratieconsulent niet uitoefenen noch hebben
uitgeoefend. Onze Minister wijst de in de vorige volzin
bedoelde leden als voorzitter en plaatsvervangend voor-
zitter aan.

Winkelsluitingswet. Wet van 23 juni 1976 (Stb. 367).
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C L Art.2. 1. Het is verboden een winkel voor het publiek
geopend te hebben:

b. op een tijdstip, dat niet ligt binnen de aangegeven

openingstijden;

'c. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 18.00 uur, op
2e Pinksterdag, op 24 december na 18.00 uur, op le Kerst-
dag, op 2e Kerstdag, op 31 december na 18.00 uur, op de
dag, waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

C L

C L

C L

Art.4. 2. Indien de eigenaar of de beheerder van een
winkel tot een kerkgenootschap behoort, dat de weke-
lijkse rustdag op een andere dag dan de zondag houdt, of
te goeder-trouw verklaart een godsdienstige overtuiging
te bezitten, welke vordert, dat de wekelijkse rustdag op
een andere dag dan de zondag wordt gehouden, wijken bur-
gemeester en wethouders op een daartoe strekkend verzoek
af van het i,n artikel 3, tweede lid, onder a, bepaalde
voor wat de tijd tussen 10 en 18 uur betreft, mits vol-
gens de aankondiging de winkel niet voor het publiek
geopend zal zijn op die andere dag.

Art.S. Het in artikel 2, eerste lid, onder b, vervatte
verbod geldt niet:

a. van 5 tot 17 uur op zaterdag en van 5 tot 18 uur op
andere werkdagen in de kalenderweken, waarin
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en de dag,
waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, op een
werkdag vallen.

Art.7. 1. Het is verboden in de uitoefening van markt-
handel, straathandel of handel te water goederen te koop
aan te bieden, te verkopen of af te leveren op:

b. Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 18 uur, tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december
na 18 uur, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, 31 december
na 18 uur, de dag, waarop de verjaardag van de Koning
wordt gevierd;

Art.8. 1. Het is verboden in de uitoefening van een be-
drijf, anders dan in een winkel of in de uitoefening van
markthandel, straathandel of handel te water, goederen
aan.particulieren te koop aan te bieden, te verkopen of
af te leveren op:

b. Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 18 uur, tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december
na 18 uur, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, 31 december
na 18 uur, de dag, waarop de verjaardag van de Koning
wordt gevierd;

BESLUITEN

Octrooireglement 1921. Besluit van 22 sept. 1921 (Stb.
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1083), zoals 11. gew. bij besluit van 6 jan. 1979 (Stb.
6).

T

T

0

T

Art.17. 7. Het bedrag, hetwelk krachtens artikel 29P,

eerste en zevende lid, van de Rijksoctrooiwet moet

worden betaald ter zake van de indiening van de vertaling

in het Nederlands van een Europees octrooischrift of,

indien het Europees octrooi in oppositie is gewijzigd,

van een nieuw Europees octrooischrift, onderscheidenlijk

van een verbeterde vertaling van een Europees octrooi-

schrift of van een nieuw Europees octrooischrift, is

Art.25. De in artikel 22B, tweede lid, van de Rijks-
octrooiwet bedoelde nadere vormvoorschriften voor de bij
een aanvrage om octrooi behorende tekeningen en de in dat
lid bedoelde nadere voorschriften voor de inrichting van
die tekeningen zijn de volgende:

50. De tekeningen mogen geen verklaring bevatten met
uitzondering van aanduidingen als "water", "stoom",
"doorsnede II-II", "open", "dicht" en, voor wat elek-
trische blokschema's of fábricageschema's betreft, de
aanduidingen nodig voor een goed begrip daarvan. Deze
aanduidingen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

Art.27. 1. Aan de Octrooiraad aangeboden stukken be-
treffende een aanvrage om octrooi of een octrooi, niet
zijnde een aanvrage of een daarbij behorende be-
schrijving of tekening, moeten duidelijk leesbaar zijn
en, behoudens voor wat de in het tweede lid bedoelde
stukken betreft, in de Nederlandse taal zijn gesteld of
van een desverlangd gewaarmerkte Nederlandse vertaling
zijn. voorzien. De Octrooiraad is bevoegd op verzoek al
dan niet tijdelijk ontheffing te verlenen van het voor-
schrift betreffende een Nederlandse vertaling.

2. De in artikel 7, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet
bedoelde bewijzen van het recht van voorrang en van over-
gang van dit recht moeten in de Nederlandse, Franse,
Duitse of Engelse taal zijn gesteld of van een desver-
langd gewaarmerkte vertaling in een van die talen zijn
voorzien.

Art.35. Een in de Nederlandse taal gestelde be-

schrijving en tekeningen, welke behoren bij een krach-

tens artikel 22C van de Rijksoctrooiwet terinzage te

leggen aanvrage om octrooi worden met vermelding van het

tijdstip waarop de terinzagelegging zal plaatsvinden,

alsmede van de in artikel 16 van dit reglement bedoelde

gegevens, reprografisch vermenigvuldigd.

T Art.36. 1. De terinzagelegging van een aanvrage om oc-
trooi met bijbehorende beschrijving en tekeningen krach-
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tens artikel 22C van de Rijksoctrooiwet geschiedt door
een bij het Bureau voor de Industriele Eigendom voor een
ieder ter kennisneming gereed leggen van een exemplaar
van de aanvrage en van de ingevolge artikel 35 van dit
reglement vermenigvuldigde beschei-den alsmede, indien de
beschrijving oorspronkelijk in een buitenlandse taal ge-
stelde tekst werd ingediend, van een exemplaar van deze
beschrijving.

P

P

T

L

Mijnreglement. Besluit van 21 dec. 1964 (Stb. 538), 11.
gew. bij besluit van 23 sept. 1980 (Stb. 506).

Art.ll. 3. Degenen, die op of in een mijnwerk, op een

boorwerk of bij mijnbouwkundige onderzoekingen een

leidinggevende of toezichthoudende functie vervullen,

moeten zich in de Nederlandse taal kunnen uitdrukken.

Zij moeten de bepalingen van dit reglement kunnen lezen

en begrijpen.

4. Onze Minister kan in bijzondere gevallen van het in
het derde lid bepaalde ontheffing verlenen.

Art.17. 2. Indien zodanig uit-treksel wordt uitgereikt
aan werknemers, die de Nederlandse taal niet beheersen,
dient het in een voor hen- begrijpelijke taal te zijn ge-
steld.

Art.282. 2. Voor de toepassing van het bij of krach-
tens dit hoofdstuk. bepaalde wordt als woonachtig in het
buitenland beschouwd degene, die niet ingevolge het bij
en krachtens de Wet bevolkings- en verblijfregisters
(Stb. 1948, 1 393) bepaalde in het bevolkingsregister of
verblijfregister behoort te zijn ingeschreven.

Art.284. Voor de toepassing van artikel 283 wordt met
de zondag, een algemeen erkende christelijke feestdag
gelijkgesteld.

Art.289. 6. Een arbeider, die in het buitenland woon-

achtig is, mag geen arbeid verrichten gedurende het aan-

tal dagen per week, waarvoor hij ingevolge par. 2a van de

Leerplichtwet 1969 als leerling van een

onderwijsinstituut ingeschreven zou moeten zijn, indien

die. wet op hem van toepassing zou zijn. Het derde lid is

van overeenkomstige toepassing.

Art.292. 2. Het in het eerste lid bedoelde verbod
geldt mede ten aanzien van een persoon beneden 15 jaar,
die i n` het buitenland woonachtig is.
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Mijnreglement continentaal Plat. Besluit van 13 maart

1967 (Stb. 158).

0

T

T

T

Art.15. 3. Indien personen als in het eerste en tweede
lid bedoeld de Nederlandse taal niet beheersen, dienen
de in die leden bedoelde bescheiden in een voor hen be-
grijpelijke taal te zijn gesteld.

Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de
warenmerken, 31 juli 1970 (Trb. 149)4.

-Art.l. 1. Het Benelux-depot van een merk geschiedt in
het Nederlands of het Frans door de indiening van een do-
cument, waarop voorkomen:

Art.17. 1. Alle aan het Benelux-Bureau of aan de na-

tionale diensten over te leggen stukken moeten duidelijk

leesbaar in het Nederlands of Frans zijn gesteld. Be-

wijzen van naamswijziging, uittreksels van akten waaruit

een overdracht, een andere overgang of een licentie

blijkt, of de daarop betrekking hebbende verklaringen,

alsmede de reglementen op het gebruik en het toezicht en

de wijzigingen daarvan worden evenwel aanvaard wanneer

zij in een andere taal zijn gesteld, mits een vertaling

in het Nederlands of Frans is bijgevoegd.

Het Benelux-Bureau kan nochtans ontheffing verlenen
van de verplichting een dergelijke vertaling bij te
voegen, indien de bedoelde documenten in het Duits of in
het Engels zijn gesteld of begeleid zijn van een ver-
taling in een van deze talen.

Art.27. 1. Het blad bedoeld in artikel 17 van de een-
vormige wet, draagt de naam "Benelux-Merkenblad-Recueil
des Marques Benelux"

2. Dit blad bevat uitsluitend in de taal waarin de in-
schrijving plaatsgevonden heeft:
a. t/m. b. (...).

Uitvoeringsreglement van de Beneluxwet inzake tekeningen
of modellen 21 nov. 1974 (Trb. 219)s.

°. Hoewel het formeel om een wettelijke regeling gaat,

betreft het inhoudelijk verdragsbepalingen, die niet

eenzijdig door de Nederlandse wetgever kunnen worden

gewijzigd.

5. Zie noot 4.
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T

T

T

Art.l. Het Benelux-depot van een tekening of model ge-
schiedt in het Nederlands of het Frans door de indiening
van een document, waarop voorkomen:

Art.15. 1. Alle aan het Benelux-Bureau of aan de na-

tionale diensten over te leggen stukken moeten duidelijk

leesbaar in het Nederlands of Frans zijn gesteld. Be-

wijzen van naamswijziging, uittreksels van akten waaruit

een overdracht, een andere overgang of een licentie

blijkt, of de hierop betrekking hebbende verklaringen,

worden evenwel aanvaard wanneer zij in een andere taal

zijn gesteld, mits een vertaling in het Nederlands of

Frans is bijgevoegd.

Het Benelux-Bureau kan nochtans ontheffing verlenen
van de verplichting een dergelijke vertaling bij te
voegen, indien de bedoelde documenten in het Duits of in
het Engels zijn gesteld of vergezeld zijn van een ver-
taling in een van deze talen.

Art.25. 1. Het blad, bedoeld in artikel 20 van de een-
vormige wet, draagt de naam "Benelux-Tekeningen- of Mo-
dellenblad - Recueil des Dessins ou Modeles Benelux".

2. Dit blad vermeldt uitsluitend in de taal waarin de
inschrijving plaatsgevonden heeft:

a. t/m d. (...).

Besluit van 6 dec. 1977 (Stb. 674), houdende toepassing
van artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1976.

C L Art.3. 2. Het in artikel 2, eerste lid, onder c, van de
wet vervatte verbod geldt ten aanzien van benzinesta-
tions (...) niet:

a. op Nieuwjaarsdag, op tweede Paasdag, op Hemel-
vaartsdag, op tweede Pinksterdag, op eerste Kerstdag, op
tweede Kerstdag en op de dag, waarop de verjaardag van de
Koning wordt gevierd, van 0 tot 24 uur;

b. op Goede Vrijdag, op 24 december en op 31 december,
van 18 tot 24 uur.

Besluit van 14 dec. 1977 (Stb. 690), houdende uitvoering
van art. 10, derde lid, van de Winkelsluitingswet 1976.

C L Art.2. 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing
verlenen van de in de artikelen 2, eerste lid, onder b en
c, en 8 van de wet vervatte verboden ten behoeve van
manifestaties, waarbij goederen hoofdzakelijk ter be-
zichtiging worden uitgestald:
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a. voor wat betreft zondag, Nieuwjaarsdag, tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste
Kerstdag, tweede Kerstdag en de dag, waarop de verjaar-
dag van de Koning wordt gevierd van 10 tot 18 uur;

b. voor andere dagen dan de onder a genoemde, met uit-
zondering van Goede Vrijdag, 24 december en 31 december,
van 5 tot 24 uur, ( ...) .

C L

C L

C L

C L

C L

Art.3. 1. onder a en b: Ontheffing voor de in artikel

2, eerste lid, onder a en b genoemde dagen ten behoeve
van het hoofdzakelijk ter bezichtiging uitstallen van
dieren, bloemen, planten, munten, penningen of postze-
gels (red.).

Art.4. 1. onder a en b: ontheffing voor de in artikel
2, eerste lid, onder a en b genoemde dagen ten behoeve
van het uitstallen van niet fabrieksmatig vervaardigde
kunstvoorwerpen door of voor rekening van de vervaar-
diger daarvan (red.).

Art.S. 1. onder a en b: ontheffing voor de in artikel
2, eerste lid, onder a en b genoemde dagen ten behoeve
van manifestaties, waarbij uitsluitend antieke of oude
kunstvoorwerpen ten verkoop worden uitgestald (rad.).

Art.6. 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing
verlenen van de in de artikelen 2, eerste lid, onder b en
c, 7 en 8 van de wet vervatte verboden ten behoeve van
manifestaties, waarbij uitsluitend gebruikte auto's of
gebruikte caravans ten verkoop worden uitgestald, voor
wat betreft:

a. tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede
Pinksterdag, van 10 tot 18 uur;

b. andere werkdagen, met uitzondering van
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 24 december, eerste Kerst-
dag, tweede Kerstdag, 31 december, en de dag, waarop de
verjaardag van de Koning wordt gevierd, van 5 tot 22 uur.

Art.7. 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing
verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder b, arti-
kel 7, eerste lid, onder d en e, en artikel 8, eerste
lid, onder d en e, van de wet vervatte verboden ten be-
hoeve van het door een in de betrokken gemeente geves-
tigde ondernemer ten verkoop uitstallen van antiek,
curiosa, auto's, caravans, pleziervaartuigen of
meubelen, van 5 tot 22 uur.

BESCHIKKINGEN

Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer(niet-land-

bouwgoederen) 1963. Beschikking van de Minister van
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Economische Zaken van 11 juli 1963 (Stcrt. 133), 11.
gew. bij diens beschikking van 18 maart 1981 (Stcrt. 54).

N

N P

Bijlage
1. Invoer door diplomatieke vertegenwoordigingen,

diplomatieke en consulaire ambtenaren e.d.

De invoer van:
a. goederen, voor persoonlijk gebruik medegevoerd door

vreemde staatshoofden,
b. voor officieel gebruik bestemde goederen, ingevoerd

door in Nederland geaccrediteerde diplomatieke zendingen

en vertegenwoordigingen,

c. voor officieel gebruik bestemde goederen, geadres-
seerd aan of verzonden door internationale organisaties,
overeenkomstig de ter zake gesloten internationale ver-
dragen,

d. meubilair en andere voor persoonlijk gebruik be-
stemde goederen van in Nederland hun functie uitoe-
fenende:

1. diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en
kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit,

2. personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij
internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake
.gesloten internationale verdragen,

een en ander voor zover deze goederen met vrijstelling
van invoerrecht worden toegelaten.

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken
van 17 mei 1968 (Stcrt. 97), no. 268/1579
Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel/DO, ter
uitvoering van artikel 60, derde lid, van de Wet op de
Registeraccountants (Stb. 1962, 258).

Art.2. 1. Indien de aanvrager niet in Nederland woon-
achtig is, kan hij in plaats van een document als bedoeld
in artikel 1, onder b, een document van gelijke
strekking, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
het land van vestiging, overleggen. Uit dit document dan
wel uit een begeleidende verklaring, verstrekt door een
tot afgifte daarvan bevoegde autoriteit, dient tevens te
blijken van de duur van de vestiging in het betrokken
land.

2. Indien een aanvrager, die de Nederlandse nationali-
teit niet bezit, onderdaan is van een land, behorende tot
de Europese Economische Gemeenschap, of van een land,
waarvan Nederland uit hoofde van enige internationale
verplichting gehouden is de verklaringen omtrent het ge-
drag, of andere bewijsstukken van gelijke strekking te
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aanvaarden, kan de aanvrager in plaats van een document
als bedoeld in artikel 1, onder b, een document van ge-
lijke strekking, afgegeven door de bevoegde autoriteiten
van dat land, overleggen.

P

T

Art.3. Indien de aanvrager niet in Nederland woonach-
tig is, geldt artikel 1, eerste lid, onder c (een uit-
treksel uit het bevolkingsregister (red.)), niet.

Beschikking afgifte certificaten van oorsprong bepaalde
landbouwgoederen. Beschikking van de Minister van Eco-
nomische Zaken van 30 nov. 1976 (Stcrt. 234), zoals deze
is gewijzigd bij diens beschikking van 27 mei 1977
(Stcrt. 103).

Art.S. 3. Het in artikel 2 bedoelde certificaat is
slechts geldig indien:

c. de invulling van de gewichten of het aantal stuks
niet alleen in cijfers, maar ook voluit heeft plaatsge-
vonden in zowel de Nederlandse als de Frans taal;
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MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

N

N

N©

L

WETTEN

Jachtwet. Wet van 3 nov. 1954 (Stb. 523), 11. gew. bij
de wet van 19 okt. 1977 (Stb. 578).

Art.26. 1. Het is verboden te jagen:
k. op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke

tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de
Hemelvaartsdag, met andere middelen dan kastvallen;

Pachtwet. Wet van 23 jan. 1958 (Stb. 37), 11. gew. bij
de wet van 19 okt. 1977 (Stb. 578).

Art.118. Het in de artikelen 11, 12, eerste lid, 13,
leden 1-4, 13a en 13b, eerste lid, van de Wet op de rech-
terlijke organisatie voor de leden van de rechterlijke
macht bepaalde is van toepassing ten aanzien van de leden
en plaatsvervangende leden van de pachtkamers van de
kantongerechten, met dien verstande dat zij eveneens
kunnen worden ontslagen wegens overtreding van artikel
123, tweede lid.

Art.125. 5. Het bepaalde in de artikelen (...), 118 en
(...) is van overeenkomstige toepassing op de leden en
plaatsvervangende leden in de pachtkamer van het ge-
rechtshof te Arnhem (red.).

Visseriiwet. Wet van 30 mei 1963 (Stb. 312), zoals 11.
gew. bij de wet van 8 juni 1977 (Stb. 388).

Art.6. 2. Op de voet van het bepaalde in de volgende
leden worden consenten uitgereikt aan:

a. Nederlanders en ingezetenen van Nederland;
b. ingezetenen van andere landen, doch slechts indien

en voor zover zulks uit internationale overeenkomsten
voortvloeit.
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c
~ 11. gew. bij d~ wet van 7 sept. 1972 (Stb. 461).

N Art.63. H~t in de artikelen 11, 12, eerste lid, 13, le

den 1—4, 13a en 13b, eerste lid, van de Wet op de rech- c
terlijke organisa~~9 Voor de leden van de rochterljj~0
macht bepaalde is van toepassing ten aanzien van de raden
en Plaatsvervaflg0~~0 raden in het gerechtshof te
‘s~Gravenhage met dien verstande dat zij eveneen5 kunnen
worden ontslagen wegeng Overtreding van artikel 67,
tweede lid.

LLLt~oerinswej_yi. 1967, Wet van 7 sept.
1973 (Stb. 476), zoals gewijzigd bij de wet van 23 juni
1976 CStb. 377).

N P Art.1. 2. Voor de toepassing van deze wet geldt een

vaartuig als Nederland3, wanneer het:
1°. Voor ten minste twee derde gedeel~0 toebehoort aan

Nederlanders, en tevens
20. in de regel in Nederland havont of zal havenen, dan

wel de eigenaar of een kantoor van die eigena~~ in Neder
land is gevestigd;

C Art.3. De schipper van een Nederlands vissersvaartuig

zorgt dat aan boord een zich in good~ staat bevindende
Nederlandse vlag aanwezig is, en dat deze op vordering
van de daartoe bevoegd0 autoriteiten wordt gehesen, Hij
onthoudt zich van alle handeling0n waardoor twijf0l zou
kunnen ontstaan over d~ nationaliteit van zijn vaartuig.

vissersvaartuigen Besluit van 27april 1964 (Stb. 143).

P Art,2. 2. Een vissersvaartuig wordt geacht in een ge

meente thuis te behoren indien:
b. de eigen~~~, dan wel een kantoor van die eigena~~,

in Nederland is gevestigd

d~ Binnenvisserij Besluit21 1964 (Stb 170)

~. Zi~ art. 311 WvK, pg. 225.
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(Stb. C L Art.9. Uitgezonderd de zaterdag en de zondag en de
1). dagen, genoemd in artikel 10, tweede lid, is de secreta

rie geopend gedurende ten minste zes uren per dag.
3, le

rech— C L ArtiO. 2. De Kamer houdt geen zitting op
rlijke Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, de Christelijke tweede
raden Paas— en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, Hemel

vaartsdag en op de verjaardag van de Koning.
Cunnen
1 67,

R~qlement van de Raad voor het Kwekersrecht. Besluit van
5 april 1967 CStb. 223).

sept. T Art.11. 1. Aan de Raad gerichte stukken moeten in de
Juni Nederlandse taal zijn gesteld, of van een gewaarmerkte

vertaling in het Nederlands vergezeld gaan. De Raad is
bevoegd vrijstelling te verlenen van het geven van een

t een vertaling.

aan

, dan j.~j~dbouwkwaljteitsbesluit onbewerkt hout. Besluit van
eder— 24 sept. 1973 (Stb. 479).

T Art.2. 1. Het is verboden voor onbewerkt hout, bij het
rtuig verhandelen ervan, de aanduiding “volgens EEG—normen in—
dende gedeeld”, of de daarmee overeenkomende, in een der an—
ering dere officiele talen der Europese Gemeenschappen

Hij gestelde aanduiding te bezigen, indien dat hout niet:
1 zou a. voorzien is van de voor de betrokken houtsoort ge—
uig. bruikelijke aanduiding, in een der officiele talender

Europese Gemeenschappen gesteld;
c. voor zover het langhout betreft van de kwaliteits—

klasse A/EEG of dEEG, als bedoeld in punt 2.3.2. van die
bijlage, tevens onuitwisbaar gemerkt is met de aan
duiding van die klasse, in een der officiele talen der
Europese Gemeenschappen gesteld.

ri 27 2. Aan de voorschriften van de indeling van onbewerkt

hout naar afmeting en kwaliteit, bedoeld in het eerste
lid, onder b, is voldaan, indien voor het hout aan—
duidingen van de afmetingsklasse en van de kwaliteits—
klasse als in de punten 2.2.2.-2.2.6. en 2.3.2. van de

aar, bijlage van de Richtlijn omschreven dan wel daarmee

overeenkomende, in een der andere officiele talen der
Europese Gemeenschappen gestelde aanduidingen zijn gebe
zigd, een en ander indien de betrokken aanduiding in
overeenstemming is met de categorie van afmeting, onder—

luit scheidenlijk kwaliteit waartoe het hout, volgens de

indelingsnormen in die bijlage omschreven, behoort.
3. Het is verboden voor onbewerkt hout, bij het ver

handelen ervan, een van de in het tweede lid bedoelde
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klasse-aanduidingen van afmeting of kwaliteit te.
bezigen, indien ten aanzien van dat hout niet tevens:

b. de voor de betrokken houtsoort gebruikelijke aan-
duiding in een der officiele talen der Europese Gemeen-
schappen gesteld, is gebezigd.

4. (...).

N P

N

N

Besluit nationaliteitsbewiis vissersvaartuigen. Besluit
van 19 juli 1974 (Stb. 469).

Art.3. Bij de aanvrage ter verkrijging van een docu-

ment moeten worden overgelegd:

b. bescheiden, waaruit blijkt, dat dat vaartuig voor
ten minste twee derde gedeelte aan Nederlanders toebe-
hoort;

c. het registratiebewijs, bedoeld in artikel 6, derde
lid, van het Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964,
van dat vaartuig dan wel een uittreksel. uit het handels-
register of enig ander bescheid, waaruit blijkt, dat de
eigenaar van dat vaartuig of een kantoor van die eigenaar
in Nederland is gevestigd.

Reglement zee- en kustvisserii. Besluit van 25 nov. 1977
(Stb. 666).

Art.4. 1. De in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder
b, bedoelde regelen kunnen betrekking hebben op:

c. de omvang van de door de gezamenlijke Nederlandse
vissers te vangen hoeveelheden vis en de verdeling
daarvan onder de Nederlandse vissers;

Tuchtrechtbesluit landbouwkwaliteitswet. Besluit van 12
juli 1979 (Stb. 455).

Art.S. 1. De voorzitter, de vice-voorzitters, de se-
cretaris en de adjunct-secretarissen van een tuchtge-
recht, onderscheidenlijk centraal tuchtgerecht moeten
voldoen aan de vereisten voor benoeming tot rechter in
een arrondissementsrechtbank.

2. Ingeval van toepassing van artikel 3, tweede lid,

is het bepaalde in het voorgaande lid slechts in zoverre

van toepassing op de tuchtgerechten, dat ter zitting

hetzij de voorzitter, hetzij de fungerend secretaris aan

de in dat lid genoemde vereisten moeten voldoen2.
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N

BESCHIKKINGEN

Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer landbouw-
goederen 1981. Beschikking van de Minister van Landbouw
en Visserij van 26 juni 1963 (Stcrt. 124), 11. gew. bij
diens beschikking van 13 maart 1981 (Stcrt. 51).

Bijlage

1. In- en uitvoeren door diplomatieke vertegenwoor-
digingen, diplomatieke en consulaire ambtenaren e.d.

a. De invoer van:
1. landbouwgoederen voor persoonlijk gebruik medege-

voerd door vreemde staatshoofden;
2. Voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen,

ingevoerd door in Nederland geaccrediteerde diplomatieke

zendingen en vertegenwoordigingen;

3. voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen,
geadresseerd aan of verzonden door internationale orga-
nisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten interna
tionale verdragen;

4. voor persoonlijk gebruik bestemde landbouwgoederen
van in Nederland hun functie uitoefenende:

a. diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en
kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit;

b. personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij
internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake
gesloten internationale verdragen;

een en ander voor zover deze landbouwgoederen met
vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

b. De uitvoer van:
1. landbouwgoederen, voor persoonlijk gebruik medege-

voerd door vreemde staatshoofden;
2. landbouwgoederen, verzonden door Hoofden van in Ne-

derland geaccrediteerde diplomatieke zendingen en verte-

genwoordigingen;

3. voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen,
uitgevoerd door de Nederlandse Regering ten gebruike van
Nederlandse diplomaten en consuls in het buitenland;

4. voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen,
geadresseerd aan of verzonden door internationale orga-
nisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten interna-
tionale verdragen;

5. voor persoonlijk gebruik bestemde landbouwgoederen
van in Nederland hun functie uitoefenende:

a. diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en
kanselarijbeambten van vreemde-nationaliteit;

2. Voor leden van de rechterlijke macht is het Neder-
landerschap vereist (vgl. ook art. 12, lid 1, sub e
RO).
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b. personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij
internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake
gesloten internationale verdragen.

N

P

L

V. Geschenk- en toeristenzendingen
b. De invoer en uitvoer van andere dan de onder a be-

doelde geschenkzendingen, zomede de uitvoer van toe-

ristenzendingen, een en ander tot een waarde van

f 750,--, zulks met inachtneming van de volgende be-

palingen:

2. Onder toeristenzendingen worden te dezen verstaan
zendingen door of ten behoeve van buitenlandse toeristen
van landbouwgoederen, door hen met niet-commerciele oog-
merken hier te lande aangekocht en niet als reisbagage
medegenomen.

VI. Huwelijksuitzetten en -geschenken.
De invoer en uitvoer van landbouwgoederen, behorende

tot huwelijksuitzetten en huwelijksgeschenken, bestemd
voor uit het buitenland komende personen, die met inge-
zetenen in het huwelijk treden resp. voor personen die
naar het buitenland vertrekken of vertrokken zijn om in
het huwelijk te treden met aldaar wonende personen, een
en ander onder de-navolgende bepalingen: (...).

Uityoorcontrolebeschikking haring. Beschikking van 21
mei 1964, no. J 1459 Directie Juridische en Bedrijfsor-
ganisatorische Zaken (Stcrt. 102), 11. gew. bij de be-
schikking van 09-10-79 (Stcrt. 198).

Art.Sb. 1. De herkeuring wordt door een herkeurings-
commissie, als in artikel Sc bedoeld, uiterlijk binnen
24 uren nadat aan het in de leden 2 en 3 van artikel 5a
bepaalde is voldaan, uitgevoerd, waarbij een op een.zon-
of erkende christelijke feestdag vallend etmaal niet
meetelt.

2. (...).

Beschikking vergoedingen werkzaamheden op verzoek. Be-
schikking van de Minister van landbouw en Visserij van 20
dec. 1972 (Stcrt. 253), 11. gew. bij beschikking van 28
april 1980 (Stcrt. 83).

Redactionele opmerking

C L In deze beschikking wordt in artikel 1, in de leden 1 en
2, voor zaterdagen en algemeen erkende feestdagen een
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van het normale tarief afwijkende vergoeding
vastgesteld.

C L

C L

T

T

T

T

Beschikking in- en doorvoer levende en dode konijnen
91 74. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visse-

rij van 2 okt. 1974 (Stcrt. .194), 11. gew. bij be-
schikking van 30 dec. 1975 (Stcrt. 1976, W.

Art.3. 1. Het verbod gesteld in artikel 2, eerste lid,
geldt ten aanzien van de invoer van levende konijnen
niet, mits:

c. aan de inspecteur een (...) oorsprongs- en ge-

zondheidscertificaat, ingericht overeenkomstig het in

bijlage I (...) opgenomen model en gesteld in de Neder-

landse, Franse, Engelse of Duitse taal wordt overgelegd;

Art.4. 1. Aanbieding ter onderzoek als bedoeld in ar-
tikel 3, onder b, dient te geschieden tussen 08.00 en
17.00 uur, doch niet voor zonsopgang en na zonsondergang
en niet op zaterdagen, zondagen, Goede Vrijdag en alge-
meen erkende feestdagen.

Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in:

• Beschikking in- en doorvoer honden en katten. Be-
schikking van 25 april 1962, no. J 562 (Stcrt. 82),
11. gew. bij beschikking van 11 mei 1979 (Stb. 93):
artikel 1, lid 2.

• Beschikking in- en doorvoer vee, veeproducten e.d.
Beschikking van 10 juli 1974 (Stcrt. 134), 11. gew.
bij beschikking van 13 maart 1978 (Stcrt. 53): art.
5, lid 1.

• Beschikking invoer slachtpaarden 1971. Beschikking
van 25 mei 1971 (Stcrt. 102), 11. gew. bij be-
schikking van 21 aug. 1980 (Stcrt. 164): art. 2.

• Beschikking invoer eenhoevige dieren andere dan
slachtpaarden 1977. Beschikking van -7-. juni 1977

Onderstaande bepalingen zijn verplicht in de Neder-
landse wetgeving opgenomen als uitvloeisel van Bene-
lux-beschikkingen.
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(Stcrt. 112), 11. gew. bij beschikking van 21 aug.
1980 (Stcrt. 164): art. 2.

T

C L T

C L

C L

C L

C L

T

C L T

• Beschikking invoer fok- en gebruiksdieren 1965. Be-
schikking van 23 juni 1965 (Stcrt. 119), 11. gew. bij
beschikking van 21 aug. 1980 (Stcrt. 164) : art. 2.

• Beschikking invoer slachtdieren 1970. Beschikking
van 12 juni 1970 (Stcrt. 113 en 114), 11. gew. bij
beschikking van 21 aug. 1980 (Stcrt. 164): art. 2,
art. 7 en art. 7a.

• Tariefbesluit Veewet 1972. Besluit van 14 dec. 1972,
no. 29 (Stcrt. 253), 11. gew. bij besluit van 28
dec. 1979 (Stcrt. 1980, 8): art. 3.

• Beschikking uitvoer vee 1974. Beschikking van 15
febr. 1974 (Stcrt. 35), 11. gew. bij beschikking van
15 april 1980 (Stcrt. 73): art. 5.

• Beschikking uitvoer vers vlees 1974. Beschikking van
17 dec. 1973 (Stcrt. 247), 11. gew. bij beschikking
van 23,aug. 1979 (Stcrt. 166): art. 10.

• Tariefbeschikking 1972. Beschikking van 20 dec. 1972
(Stort. 253), 11. gew. bij beschikking van 28 april
1980 (Stcrt. 83) : art. 5.

• Beschikking in- en doorvoer papegaaien en
papegaai-achtigen 1977. Beschikking van 9 nov. 1977
(Stcrt. 221), 11. gew. bij beschikking van 13 juni
1980 (Stcrt. 115): art. 4.

• Beschikking in- en doorvoer nertsen. Beschikking
van de Minister van Landbouw en Visserij van 7 juni
1977 (Stcrt. 112), 11. gew. bij beschikking van 18
aug. 1977 (Stcrt. 163): art. 1.'

Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingseisen dierge-
neesmiddelen. Beschikking van 13 sept. 1978, no. J 3261
Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken
(Stcrt. 182), gewijzigd bij de beschikking van 22 nov.
1979 (Stcrt..231).
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T Art.12. Alle voorgeschreven aanduidingen en ver-

meldingen moeten in de. Nederlandse taal zijn gesteld,

duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zij. moeten zijn

aangebracht met inachtneming van de daaromtrent bij de

toelating gegeven aanwijzingen.

Beschikking bijdragen werknemers Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkolonien. Beschikking van de Mi-
nister van Landbouw en Visserij van 22 dec. 1978 (Stcrt.
252).

P Art.4. 1. Aan een werknemer bij een bedrijf, dat als
rechtstreeks gevolg van de toepassing van Hoofdstuk II
of artikel 58 van de wet geheel wordt beeindigd, wordt
een loondervingsbijdrage toegekend indien:

a. de werknemer op de dag van de beeindiging van de ar-
beidsovereenkomst woonachtig is in Nederland.

Eenzelfde regeling is te vinden in:

• Beschikking bijdragen werknemers Midden-Delfland.
Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij
van 27 juli 1978 (Stcrt. 146), gerectificeerd in de
Staatscourant van 3 aug. 1978 (no. 149): art. 4, lid
1.

T

T

Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en
etikettering bestrijdingsmiddelen. Beschikking van de
Minister van Landbouw en Visserij van 2 febr. 1980
(Stcrt. 43).

Art.12. Alle voorgeschreven aanduidingen en ver-'
meldingen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld,
duidelijk leesbaar en niet zijn uit te wissen.

In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981. Be-
schikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 9
maart 1981 (Stcrt. 50, gerectificeerd Stcrt. 54).

Art.41. 3. Alle door het produktschap afgegeven certi-
ficaten worden in het Nederlands gesteld en alle be-
dragen daarop worden in Nederlands courant vermeld.
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

N P

WETTEN

Ziektewet. Wet van 5 juni 1913 (Stb.204), 11. gew. bij
de wet van 17 dec. 1981 (Stb. 760).

Art.3. 2. Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het
Rijk vervult, wordt slechts als werknemer beschouwd, in-
dien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens
binnen het Rijk woont of gevestigd is. Voor zover een
werkgever:

a. binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoe-
fening van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk
wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan
wel

b. binnen het Rijk een of meer personen in dienst heeft

en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is

aangewezen,

wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin ge-

lijkgesteld met een binnen het Rijk gevestigde

werkgever.

3.. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald, dat personen, die niet binnen het Rijk
wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover
zij hun dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen1.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste en in het tweede lid
worden afgeweken2:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een regeling inzake verzekering tegen geldelijke ge-

volgen van arbeidsongeschiktheid van een ander deel van

het Koninkrijk, van een andere Mogendheid of van een vol-

kenrechtelijke organisatie;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn.

1. Zie KB van 27 juni 1967 (Stb. 343), pg. 313.
2. Zie noot 1.
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P Art.64. 1. De bedrijfsverenigingen zijn verplicht
overeenkomstig het bij of krachtens dit hoofdstuk be-
paalde tot de vrijwillige verzekering toe te laten, mits
hij hier te lande woonti:

a. degene, wiens verplichte verzekering is geeindigd
en te wiens aanzien op grond van gebleken omstandigheden
redelijkerwijze valt aan te nemen, dat onderbreking van
die verplichte verzekering van korte duur zal zijn, dan
wel dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid op-
nieuw een dienstbetrekking aan te gaan;

b. degene, die, terwijl hij hier te lande woonde, in
het buitenland verplicht verzekerd was tegen geldelijke
gevolgen van ziekte, mits:

10. hij niet meer in het buitenland verzekerd is, om-
dat hij niet langer werkzaamheden verricht in het
buitenland;

2°. op grond van gebleken omstandigheden redelijker-

wijze valt aan te nemen, dat het zijn bedoeling is bij

geboden gelegenheid opnieuw een dienstbetrekking aan te

gaan;

c. degene, wiens verplichte verzekering is geeindigd

en die als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent

of gaat uitoefenen, indien gedurende de drie jaren, on-

middellijk voorafgaande aan het einde van zijn ver-

plichte verzekering, onafgebroken, al dan niet hier te

lande, ingevolge het bepaalde bij of krachtens een

wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke ge-

volgen van ziekte op hem van toepassing is geweest;

d. degene, wiens dienstbetrekking ertoe strekt, dat

slechts een gedeelte van een normale werkweek arbeid

wordt verricht - niet uitsluitend als gevolg van een voor

betrokkene geldende werktijdregeling, krachtens welke

een normale werkweek van gemiddeld minder dan zes dagen

van toepassing is - en die uit hoofde van die dienstbe-

trekking verplicht verzekerd is, indien gedurende de

drie jaren onmiddellijk voorafgaande aan de dag van aan-

vang van vrijwillige verzekering, onafgebroken, al dan

niet hier te lande, ingevolge het bepaalde bij of krach-

tens een wettelijke regeling een voorziening tegen

geldelijke gevolgen van ziekte op hem van toepassing is

geweest;

Ex art. 9 EEG-verordening no. 1408/71 mag het in art.

64, lid 1 ZW. opgenomen woonplaatsvereiste voor de

toelating tot de vrijwillige verzekering door de

bedrijfsverenigingen niet worden tegengeworpen aan

binnen de Europese Gemeenschap wonende werknemers op

wie de verordening van toepassing is en voor wie zij

in Nederland laatstelijk het risico van de verplichte

verzekering hebben gedragen.

Zie tevens art. 81, lid 1 WAO.
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2. De in het vorige lid bedoelde verplichting bestaat
eveneens ten aanzien van degene, wiens verplichte verze-
kering is geeindigd en die buiten het Rijk woont en al-
daar in dienstbetrekking staat tot een binnen het Rijk
wonende of gevestigde werkgever.

3. De bedrijfsverenigingen zijn bevoegd ook andere
personen tot de vrijwillige verzekering toe te laten.
Een verzekering, gesloten met toepassing van het be-
paalde in de vorige volzin, wordt voor de toepassing van
het. eerste lid, onder c en d, niet beschouwd als een
voorziening ingevolge het bepaalde bij of krachtens een
wettelijke regeling.

Art.72a. 1. (...) op zijn verzoek wordt tot de vrij-
willige verzekering toegelaten de Nederlander, die werk-
zaamheden verricht of gaat verrichten in een land dat
(...) als ontwikkelingsland kan worden beschouwd4.

Invaliditeitswet°. Wet van 5 juni 1913 (Stb. 205).

Art.S. Onder arbeider wordt in deze wet ook verstaan

ieder, die in loondienst arbeid verricht buiten het Rijk

doch overigens voldoet aan de bepalingen van het vorige

artikel, mits hij dien arbeid verricht in een in Neder-

land gevestigde onderneming en hij:

a. binnen het Rijk woont, of
b. als schipper of schepeling dienst doet op een vaar-

tuig, dat in den regel naar Nederland terugkeert.

Art.46. Niet verzekeringsplichtig zijn de bij algemene

maatregel van bestuur aangewezen arbeiders, die

vreemdeling zijn en werkzaam in een niet hier te lande

gevestigde onderneming (...)6.

Art.47. Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, die
vreemdeling is en niet Rijksingezetene is en die in een
onderneming van publieke vermakelijkheden anderen arbeid
verricht dan het bedienen van bezoekers7.

°. Zie de Beschikking van de Minister van Sociale Zaken
van 5 juli 1971 (Stcrt. 132), pg. 335.

5. Deze wet heeft nog slechts een zeer beperkte werkings-
sfeer, omdat zij in drie fasen is geliquideerd en ver-
vangen is door sociale zekerheidswetten van recentere
datum.

6. Zie ook art. 49: De bepalingen van de voorgaande drie
artikelen blijven buiten toepassing indien de ar-
beider uit hoofde van anderen dan den daar bedoelden
arbeid verzekeringsplichtig is.

7. Zie noot 6.
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Art.48. Niet verzekeringsplichtig is-de arbeider die
vreemdeling is en buiten het Rijk woont, tenzij hij in
een onderneming arbeid verricht of de werkgever binnen
het Rijk woonte.

Art.64. 1. De arbeider, bedoeld in artikel 5 onder a,
behoort tot de loonklasse, waartoe hij zou behooren, in-
dien hij werkte in de gemeente, waar is gevestigd de on-
derneming, waarin hij arbeid verricht.

2. Was hij echter bij zijn vertrek naar het buitenland
hier te lande werkzaam in de onderneming, in welker
dienst hij naar het buitenland ging, dan behoort hij tot
de loonklasse, waartoe hij hier te lande behoorde.

Art.369. 3. Is de betrokkene bij het in werking treden
van dit artikel geen Nederlander, dan heeft hij geen
recht op een rente, tenzij hij aantoont gedurende vijf
jaren, onmiddellijk voorafgaande aan het in werking tre-
den van dit artikel, zijn woonplaats of zijn hoofdver-
blijf binnen het-Rijk te. hebben gehad.

Stuwadoorswet. Wet van 26 okt. 1914 (Stb. 486), 11. gew.
bij de wet van 6 mei 1971 (Stb. 356).

Art.3. 1. Eene stuwadoorsonderneming moet aan de vol-
gende eisen voldoen:

a. tenminste een hoofd of bestuurder der onderneming
moet ingezetene des Rijks zijn.

Arbeidswet 1919. Wet van 1 nov. 1919 (Stb. 624), zoals
11. gew. bij de wet van 16 febr. 1978 (Stb. 214).

Art.8.e. "Kind": een persoon ten aanzien van wie: .
20. een vrijstelling van de in paragraaf 2 van de leer-

plichtwet 1969 bedoelde verplichting, verleend op grond
van artikel 5 of 15 van die wet, geldt; alsmede een per-
soon beneden 16 jaar, die in het buitenland woonachtig
is;

Art.9c. Een jeugdig persoon die in het buitenland

woonachtig is, mag geen arbeid verrichten gedurende het

aantal dagen per week waarvoor hij ingevolge paragraaf

2a van de Leerplichtwet 1969 als leerling van een of meer

onderwijsinstituten ingeschreven zou moeten zijn, indien

die paragraaf op hem van toepassing zou zijn.

°. Zie noot 6.
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Art.13. 1.-Het--bepaalde bij of krachtens de artikelen
9i, 14, 21ter, 22, 25, 49, 57 en 62 ten aanzien van den
Zondag vindt voor personen, die tot een kerkgenootschap
behooren, dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath
of op den Zevendedag viert, overeenkomstige toepassing
onderscheidenlijk ten aanzien van den Sabbath of den Ze-
vendedag, indien die personen een daartoe strekkend
verzoek tot het hoofd of den bestuurder der onderneming
hebben gericht.

2. Voor personen, die een verzoek hebben gedaan, als
bedoeld in het eerste lid, vindt het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 9j, 15, 21ter, 23 en 50 ten aan-
zien van den Zaterdag overeenkomstige toepassing ten
aanzien van den Vrijdag, dan wel krachtens overeenstem-
menden wil van het hoofd of de bestuurder der onderneming
en van den arbeider ten aanzien van den Zondag.

N©

Ouderdomswet°'. Wet van 4 nov. 1919 (Stb. 628), 11. gew.
bij de wet van 14 dec. 1977 (Stb. 671).

Art.1O. 1. Iedere Rijksingezetene en iedere Neder-
lander, die geen ingezetene des Rijks is, is bevoegd zich
bij de Bank te verzekeren voor eene rente ( ...) .

4. Ieder gehuwd Rijksingezetene is bevoegd zijn echt-
genoot bij de Bank te verzekeren voor eene rente na zijn
overlijden.

Art.24. 1. Gedurende de eerste vier jaren na 3 Decem-

ber 1919 is ieder Rijksingezetene, die op dien dag den

leeftijd van 35 jaar doch dien van 65 jaar nog niet had

bereikt, mits hij zelf of zijn echtgenoot niet in de ver-

mogensbelasting en niet in de Rijksinkomstenbelasting

naar een inkomen van 2000 gulden of meer is aangeslagen,

bevoegd zich bij de Bank te verzekeren voor eene rente

van 3 gulden per week na het bereiken van den 65-jarigen

leeftijd, tegen betaling van een premie van negen en der-

tig cent per week.

Art.25. 2. Was de betrokkene op 3 December 1919 geen
Nederlander, dan is-.hij niet bevoegd zich te verzekeren,
tenzij hij aantoont' gedurende de zes jaren, onmiddellijk
aan 3 December 1919 voorafgaande, zijne woonplaats of
zijn hoofdverblijf binnen het Rijk te hebben gehad.

Zie voor de niet-toepasselijkheid van hoofdstuk IV
(waaronder dit artikel) op bepaalde soorten arbeid,
de artt. 89-92bis (niet opgenomen).

°i. Deze wet verkeert in staat van liquidatie en is van
weinig praktische betekenis meer.
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Art.28. 1. Ieder Rijksingezetene, die bij het in
werking treden van deze wet den leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt of overschreden en niet in het genot is van
eene rente als. bedoeld in de artikelen 369 of 370 der
Invaliditeitswet of van eene uitkeering, welke hem in de
plaats van die rente uit 's Rijks kas is toegekend, heeft
behoudens het bepaalde bij artikel 30 recht op eene rente
van 3 gulden per week.

2. Is de betrokkene bij het inwerking treden van deze
wet geen Nederlander, dan heeft hij geen recht op eene
rente, tenzij hij aantoont gedurende de zes jaren, on-
middellijk voorafgaande aan het in werking treden van
deze wet, zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf binnen
het Rijk te hebben gehad.

N P

N P

Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van
Arbeid. Wet van 17 nov. 1933 (Stb. 598), 11. gew. bij de
wet van 14 mei 1980 (Stb. 296).

Art.7. 1. Voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van
het bestuur der Bank kunnen alleen zijn Nederlanders te-
vens ingezetenen van het Rijk, (...)lo.

Werkloosheidswet. Wet van 9 sept. 1949 (Stb. J 423), tot
verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke
gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, 11. gew. 17
dec. 1981 (Stb. 760).

Art.3. 1. Werknemer is de natuurlijke persoon, die in
privaatrechtelijke of' in publiekrechtelijke dienstbe-
trekking staat.

2. Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het Rijk ver-
vult, wordt slechts als werknemer beschouwd, indien hij
binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens binnen
het Rijk woont of gevestigd is.

Voor zover een werkgever:
a. binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoe-

fening van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk
wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan
wel

b. binnen het Rijk een of meer personen in dienst heeft

en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is

aangewezen,

io. De eis van het Nederlanderschap geldt niet voor be-
noeming tot lid van de Raden van Arbeid (zie art. 23
wet).

274



wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin ge-
lijkgesteld met een binnen het Rijk gevestigde

werkgever.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan

worden bepaald, -dat personen, die niet binnen het Rijk
wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover
zij hun dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen11.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste en in het tweede lid
worden afgeweken12:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een regeling inzake verzekering tegen geldelijke ge-

volgen van onvrijwillige werkloosheid van een ander deel

van het Koninkrijk, van een andere Mogendheid of van een

volkenrechtelijke organisatie;

c. ten, aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn.

P C L

P

Art.31. 1. Geen wachtgeld wordt toegekend:
i. aan de werknemer, die buiten het Rijk woont of ver-

blijf houdt13;

n. over een dag, waarop de arbeid van de werknemer
wordt onderbroken uitsluitend doordat

I. deze dag voor hem als rustdag geldt;
II. deze dag een nationale of algemeen erkende

christelijke feestdag is, dan wel een kerkelijke feest-
dag, die ter plaatse waar de werknemer pleegt te werken,
algemeen als zodanig wordt gevierd.

Art.5O. Onze Minister is bevoegd om, met inachtneming
zoveel mogelijk van het beginsel van wederkerigheid,
neergelegd in de wetgeving van een vreemde staat of in
een overeenkomst met een zodanige staat, regelen te
stellen, volgens welke werkzaamheden, in loondienst ver-
richt binnen het grondgebied van die staat voor de
toepassing van de artikelen 27 en 35, al dan niet onder

11. Zie KB van 27 juni 1967 (Stb. 343), pg. 313.
12. Zie noot 11.
13. Het zullen voornamelijk vreemdelingen zijn die

buiten het land wonen of verblijf houden cq. tijdens
het genot van een uitkering buiten het land gaan
wonen of verblijf houden.
Zie tevens CRvB. 16-3-1978 (RSV 1978, 239) en R.V.
1978, 101, met noot.
Een uitzondering vormt de vestiging in een ander
EG-land om werk te zoeken. Zie art. 69
EEG-Verordening 1408/71.
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zekere beperkingen, met de in die artikelen bedoelde
werkzaamheden worden gelijkgesteld.
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Wet op de Bedrijfsorganisatie. Wet' van 27 jan. 1950
(Stb. K 22), 11. gew. bij de wet van 8 april 1976 (Stb.
229).

Art.2. De Raad heeft onverminderd de hem bij de vijfde
titel van dit hoofdstuk opgedragen adviserende functie,
tot taak een het belang van het Nederlandse volk dienende
werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen (...).

Art.S. 1. Lid of plaatsvervangend lid van de Raad kun-
nen alleen zijn Nederlandse onderdanen, tevens ingeze-
tenen van het Rijk in Europa, (...).

Art.71. De product-, de hoofdbedrijf- en de bedrijf-
schappen hebben tot taak een het belang van het Neder-
landse volk dienende bedrijfsuitoefening door de
ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevor-
deren, alsmede het gemeenschappelijk belang van die
ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te
behartigen.

Art.75. 1. Lid of plaatsvervangend lid van het bestuur
van een product-, een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap
kunnen alleen zijn ingezetenen van het Rijk in Europa,
(...).

Wet van 13 Juli 1951 (Stb. 281), houdende vervanging van
de bezettingsregeling betreffende een wekelijkse
rustdag voor toonkunstenaars, die dans- eii amusementsmu-
ziek ten gehore brengen.

Art.3. Het bepaalde in artikel 2 geldt niet op de Twee-
de Paasdag en de Tweede Pinksterdag en voorts niet op de
Nieuwjaarsdag, op een der Kerstdagen, op de verjaardag
des Konings, op de dag, waarop deze wordt gevierd, en op
de dag, waarop de bevrijding van Nederland gevierd
wordt, zo deze dagen op een Maandag vallen.

Pensioen- en spaarfondsenwet. Wet van 15 mei 1952 (Stb.
275), 11. gew. bij de wet van 21 jan. 1981 (Stb. 17).

Art.2. 3. Het bepaalde in het eerste lid (toezeggingen

omtrent pensioen gedaan door een werkgever aan personen,
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verbonden aan zijn onderneming, red.) is niet van toe-

passing:
b. op een toezegging, welke een werkgever doet aan

werknemers, die voor de onderneming buiten Nederland
werkzaam zijn of bestemd zijn voor dadelijke
tewerkstelling buiten Nederland, behalve indien zij hun
woonplaats in Nederland hebben, onderscheidenlijk be-
houden;

Ar.t.$. 4. De statuten en reglementen van een pensioen-

fonds kunnen bepalen, dat een premievrije aanspraak als

in het tweede lid bedoeld vervangen kan worden door de

uitbetaling van een bedrag ineens, indien de aanspraak

toekomt aan de degene, die bij het eindigen van de deel-

neming of op een later tijdstip ten genoegen van het

fondsbestuur aannemelijk maakt binnenkort te zullen emi-

greren dan wel geemigreerd te zijn.

Emigratiewet. Wet van 24 mei 1952 (Stb. 279), 11. gew.
bij de wet van 30 jan. 1967 (Stb. 78).

Art.2. 1. Deze wet verstaat onder "emigratie" het ver-
laten van Nederland door een inwoner van dit land met het
oogmerk zich in een land buiten Europa te vestigen.

2. Onze Minister kan voor afzonderlijke gevallen of
voor gevallen, behorende tot een bij zijn besluit aange-
wezen categorie, bepalen, dat voor de toepassing van het
eerste lid:

a. een persoon, die niet een inwoner van Nederland is,
met de inwoners van dit land wordt gelijkgesteld;

b. een Europees land met de landen buiten Europa wordt
gelijkgesteld.

Organisatiewet Sociale Verzekering. Wet van 12 juni
1952 (Stb. 344), 11.gew. bij de wet van 4 juni 1981
(Stb. 370).

Art.36. 1. Voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van
de Sociale Verzekeringsraad kunnen alleen zijn
Nederlanders, tevens ingezetenen van het Rijk in Europa,

Algemene' Ouderdomswet. Wet van 31 mei 1956 (Stb. 281),
11. gew. bij de wet van 24 juni 1981 (Stb. 387).

Art.2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die
binnen het Rijk woont.
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N P Art.3. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam geves-
tigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden sche-
pen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuis-
haven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van
het Rijk beschouwd.

3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en bin-
nen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmid-
dels in de Nederlandse Antillen of op'het grondgebied van
een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor
de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het Rijk te
hebben gewoond.

4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgenote
en de kinderen voor wie hij ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet recht op kinderbijslag heeft, worden geacht
binnen het Rijk te wonen.

Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toe-
passing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander,
echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.6. 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar, doch nog
niet die van 65 jaar heeft bereikt, indien hij:

a. ingezetene is;

b. geen ingezetene is, doch terzake van binnen het
Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet
worden aangemerkt14.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste lid worden afgewekenls:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een overeenkomstige regeling van de Nederlandse

Antillen, van een andere Mogendheid of van een volken-

rechtelijke organisatie;

1 . Zie het Besluit uitbreiding en beperking kring ver-
zekerden volksverzekeringen. Besluit van 19 okt.
1976 (Stb. 557), pg. 320.

13 Zie noot 14.
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c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam. zi in;

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden
van de onder a, b en c bedoelde personen;

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die
krachtens een overeenkomst of een regeling -inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of meer
andere Mogendheden van kracht is, niet ingevolge deze
wet verzekerd zijn.

P

P

P

Art.7. 2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van
toepassing op de gehuwde vrouw, behoudens in het geval
dat

a. haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar heeft be-
reikt en niet ingevolge deze wet verzekerd is'geweest,
noch op grond van artikel 46 recht heeft op ouderdomspen-.
si oen;

Art.35. 1. Verzekerden en gewezen verzekerden zijn in
de gevallen, onder de voorwaarden en overeenkomstig het
tarief, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
te bepalen, tot premiebetaling bevoegd over tijdvakken,
gelegen na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar, doch
voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, waarover
zij niet verzekerd zijn of geweest zijn. Voor de toe-
passing van het bepaalde in de vorige volzin worden met
gewezen verzekerden gelijkgesteld degenen, di.e voor de
dag, waarop artikel 6 in werking is getreden en na het
bereiken van de leeftijd van 15 jaar binnen het Rijk
hebben gewoond, doch op vorenbedoelde dag niet meer bin-
nen het Rijk woonden".

Art.41. 3. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep kan ieder' der partijen beroep in cassatie in-
stellen terzake van schending of verkeerde toepassing'
van het bepaalde bij of krachtens een der artikelen 1,
tweede en derde li d, 2, 3 en 6.

Art.42. 4. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de
artikelen 2, 3, en 26, derde lid, alsmede omtrent het be-
lastbaar inkomen voor de heffing van de inkomstenbe-
lasting dan wel het zuivere loon voor de heffing van de
loonbelasting onherroepelijk is komen vast te staan, is
beroep niet toegelaten.

Art.43. 1. Degene, die voor het in werking treden van
artikel 6 de leeftijd van 15, doch nog niet die van 65
jaar heeft bereikt, en die - al dan niet onafgebroken -

16. Zie het Besluit vrijwillige premiebetaling AOW en
AWW. Besluit van 22 dec. 1971 (Stb. 798), pg. 316.
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gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste le-
vensjaar binnen het Rijk of de Nederlandse Antillen
heeft gewoond, wordt voor de toepassing van het bepaalde
in artikel 10, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder
10, sub a en b, en onder 20, sub a en b, gedurende het
tijdvak, gelegen tussen de voleindiging van zijn 15de
levensjaar en het in werking treden van artikel 6, geacht
verzekerd te zijn geweest. Voor de toepassing van het be-
paalde in de vorige volzin wordt de gehuwde vrouw, die
jonger is dan haar man, onderscheidenlijk de echtgenoot
van de gehuwde vrouw; bedoeld in artikel 7, tweede lid,
onder c, geacht het 59ste levensjaar te hebben
voleindigd op dezelfde dag als haar echtgenoot, onder-
scheidenlijk zijn echtgenote.

2. De gehuwde vrouw, die in tegenstelling tot haar

echtgenoot voor of op de dag van het in werking treden

van artikel 6 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, doch

overigens voldoet aan de voorwaarden, in de eerste vol-

zin van het vorige lid gesteld, wordt voor de, toepassing

van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, onder 1°, sub

b, gedurende het tijdvak, gelegen tussen de voleindiging

van haar 15de en de voleindiging van haar 65ste levens-

jaar, geacht verzekerd te zijn geweest.

3. Degene, die voldoet aan het bepaalde in de eerste
volzin van het eerste lid, doch nimmer ingevolge deze wet
verzekerd is geweest, wordt nochtans voor de toepassing
van artikel 7 geacht verzekerd te zijn geweest.

Art.44. De voordelen uit artikel 43 voortvloeiende ko-
men enkel toe aan degene, die:

a. Nederlander is, en
b. binnen het Rijk woont17.

Art.45. Bij algemene maatregel van bestuur kan onder
daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald, dat:

a. voor de toepassing van artikel 44 niet-Nederlanders
met Nederlanders worden gelijkgesteldle;

b. voor de toepassing van de artikelen 43 en 44 het
wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met het wonen
binnen het Rijk.

Art.46. 1. Degene, die voor of op de dag van het in
werking treden van artikel 7 de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt en die - al dan niet onafgebroken - ge-
durende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste le-
vensjaar binnen het Rijk of- de Nederlandse Antillen
heeft gewoond, heeft recht op ouderdomspensioen.

17. Zie CRvB 19-2-1974, AOW 1972/8,RSV 1974/nr. 248.
1e. Zie het Besluit van 18 dec. 1956 (Stb. 627), (gelijk-

stelling van niet-Nederlanders met Nederlanders),
pg. 306.
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2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toe-
passing op de gehuwde vrouw, behoudens in het geval, dat:

a. haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar heeft be-
reikt en geen recht op ouderdomspensioen kan doen
gelden, of

b. haar huwelijk plaats vond nadat zowel zijzelf als
haar echtgenoot recht op ouderdomspensioen hadden ver-
kregen; of

c. zij als kostwinster is aan te merken en haar echtge-
noot de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

N P

N P

N P

Art.47. Voor het recht op ouderdomspensioen overeen-
komstig artikel 46 is vereist, dat de belanghebbende:

.•a. Nederlander is, en
b. binnen het Rijk woont.

Art.48. Bij algemene maatregel van bestuur kan onder
daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald, dat:

a. voor de toepassing van artikel 47 niet-Nederlanders
met Nederlanders worden gelijkgesteld19;

b. voor de toepassing van de artikelen 46 en 47 het
wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met het wonen
binnen het Rijk.

Art.63. 1. Met ingang van de dag, waarop artikel 46 in

werking treedt, wordt de Wet van 24 mei 1947 (Stb. H.

155), (Noodwet Ouderdomsvoorziening) ingetrokken. De

bepalingen dier wet en van haar uitvoeringsvoorschiften

blijven van toepassing ten aanzien van aanspraken op

uitkeringen over tijdvakken, gelegen voor dein de vo-

rige tijdvakken, gelegen voor de in de vorige volzin

bedoelde dag.

2. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan die, waar-
op de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt ingetrokken, op
grond van het bepaalde in artikel 11, vierde lid, tweede
volzin, dier wet aanspraak kunnen maken op een
gehuwdenuitkering, behouden deze aanspraak zolang de in
voornoemde bepaling bedoelde termijn niet is verstreken.

3. Degene, die op de dag, voorafgaande aan die, waarop
de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt ingetrokken, op
grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, eerste
volzin, dier wet, aanspraak kunnen maken op uitbetaling
van een gehuwdenuitkering, behouden deze aanspraak zo-
lang de in voornoemde bepaling bedoelde termijn niet is
verstreken.

4. De belanghebbenden, die aanspraak kunnen maken op
ouderdomspensioen ingevolge deze wet behouden slechts
hun aanspraak, bedoeld in het tweede en in het derde lid,
voor zover het bedrag der uitkering, bedoeld in die

19. Zie noot 18.
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leden, hoger is dan het ouderdomspensioen ingevolge deze
wet.

5. Niet-Nederlanders, die op de dag voorafgaande aan

die, waarop de.Hoodwet Ouderdomsvoorziening wordt inge-

trokken, binnen het Rijk wonen en recht hebben op een

uitkering krachtens die wet, behouden dit recht zolang

zij geen aanspraak op ouderdomspensioen ingevolge deze

wet kunnen maken20.

6. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan die, waar-
op de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt ingetrokken,
buiten het Rijk wonen en recht hebben op een uitkering
krachtens die wet, behouden dit recht zolang zij geen
aanspraak op ouderdomspensioen ingevolge deze wet kunnen
maken.

7. De uitkeringen, bedoeld in het tweede, derde,
vijfde en zesde lid, komen ten laste van het Ouderdoms-
fonds, bedoeld in artikel 24.

8. Voor het overige blijven ten aanzien van de in het
tweede, derde, vijfde en zesde lid bedoelde uikeringen
de bepalingen van de Noodwet Ouderdomsvoorziening en van
de uitvoeringsvoorschriften daarvan van toepassing.

9. Onze Minister kan ter uitvoering van het bepaalde
in de vorige leden nadere regelen stellen21.

P
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Algemene Weduwen- en Wezenwet. Wet van 9 april 1959
(Stb. 139), 11. gew. bij de wet van 24 juni 1981 (Stb.
387).

Art.2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die
binnen het Rijk woont.

Art.3. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam geves-
tigd is,. wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden sche-
pen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuis-
haven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van
het Rijk beschouwd.

3. gij, die het Rijk metterwoon heeft verlaten en bin-
nen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmid-
dels in de Nederlandse Antillen of op het grondgebied van
een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor
de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het Rijk te
hebben gewoond.

4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn niet duur-
zaam gescheiden van hem levende echtgenote en de

20. Zie Beschikking van 3 mei 1957 (Stcrt. 86), pg. 331.
2]L. Zie noot 20. .
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kinderen voor wie hij ingevolge de Algemene Kinderbij-
slagwet recht op kinderbijslag heeft, worden geacht
binnen het Rijk te.wonen.

Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toe-
passing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander,
echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.7. 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar heeft be-
reikt, indien hij:

a. ingezetene is22;

b. geen ingezetene is, doch terzake van- binnen het
Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet
worden aangemerkt23.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ken
van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken24:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een overeenkomstige. regeling van de . Nederlandse

Antillen, van een andere Mogendheid of van een volken-

rechtelijke organisatie;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam. zijn;

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden
van de onder a, b en c bedoelde personen;

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of meer
andere Mogendheden van kracht is, niet ingevolge deze
wet verzekerd zijn.

4. Indien een verzekerde ophoudt ingezetene te zijn,
eindigt zijn verzekering, behoudens voor de toepassing
van Hoofdstuk IV en voor zover niet reeds op hem van toe-
passing is een overeenkomstige regeling van de Neder-
landse Antillen, van een andere Mogendheid of van een

22. Zie CRvB 16-9-1975, AWW 1974/10, RSV 1976/no. 65.
23. Zie het Besluit uitbreiding en beperking kring ver-

zekerden volksverzekeringen. Besluit van 19 okt.
1976 (Stb. 557), pg. 320.

24. Zie noot 23.
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volkenrechtelijke organisatie, niet eerder dan zes weken

na de dag, met ingang van welke hij heeft opgehouden in-

gezetene te zijn. Op de termijn, gesteld in de vorige

volzin is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.

Art.47. 1. Gewezen verzekerden zijn in de gevallen,
onder de voorwaarden en overeenkomstig het tarief, bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen,
tot premiebetaling bevoegd over tijdvakken, gelegen na
het bereiken van de leeftijd van 15 jaar, doch voor het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, waarover zij niet
verzekerd zijn. Voor de toepassing van het bepaalde in de
vorige volzin worden met gewezen verzekerden gelijkge-
steld degenen, die voor de dag, waarop artikel 7 in
werking is getreden en na het bereiken van de leeftijd
van 15 jaar binnen het Rijk hebben gewoond, doch op vo-
renbedoelde dag niet meer binnen het Rijk woonden25.

Art.58. 1. De voordelen, uit de artikelen 55, 56 en 57
voortvloeiende, komen enkel toe aan degene, die:

a. Nederlander is,
b. binnen het Rijk woont, en
c. 10. hetzij gedurende het tijdvak, gelegen tussen 31

december 1958 en het in werking treden van dit artikel,
binnen het Rijk heeft gewoond;

211. hetzij sedert de dag, welke gelegen i's zes jaren
voor het in werking treden van dit artikel, gedurende zes
jaren - al. dan niet onafgebroken - binnen het Rijk of de
Nederlandse Antillen heeft gewoond.

2. Een kind, dat geboren is tussen 31 december 1958 en
het in werking treden van dit artikel, wordt geacht aan
het in het vorige lid, onder c, sub 10, gestelde vereiste
te voldoen, indien het van zijn geboorte af tot het in
werking treden van dit artikel binnen het Rijk heeft ge-
woond.

Art.58a. Met betrekking tot de weduwe, wier echtgenoot
na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar, doch voor
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar binnen het Rijk
heeft gewoond, na 30 september 1959, doch voor het in
werking treden van dit artikel is overleden en ten tijde
van. zijn overlijden niet ingevolge deze wet verzekerd
was, wordt artikel 8 gelezen als volgt:

"1. De weduwe, wier echtgenoot na het bereiken van de
leeftijd van 15 jaar, doch voor het bereiken van de leef-
tijd van 65 jaar binnen het Rijk heeft gewoond, na 30
september 1959, doch voor het in werking treden van dit
artikel is overleden en ten tijde van zijn overlijden
niet ingevolge deze wat verzekerd was, heeft, zolang zij

25. Zie het Besluit vrijwillige premiebetaling AOW en
AWW. Besluit van 22 dec. 1971 (Stb. 798), pg. 316.
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de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, overeen/
komstig de bepalingen van deze wet recht op
weduwenpensioen:

a. indien zij een eigen, ongehuwd kind heeft, dat voor
of op de dag van het overlijden van haar echtgenoot is
geboren;

b. indien zij arbeidsongeschikt is:
10. op en sedert de dag van het in werking treden van

dit artikel en er geen vooruitzicht bestaat op zodanige
toeneming der verloren arbeidskracht, dat zij ophoudt
arbeidsongeschikt te zijn, of

20. op en sedert de laatste dag van de maand, waarin de
dag gelegen is, met ingang waarvan zij niet meer voldoet
aan de voorwaarden voor het recht op weduwenpensioen
overeenkomstig het bepaalde onder a, of

30. op en sedert een dag, gelegen in de periode, waar-
over haar ingevolge artikel 13, zoals dat artikel krach-
tens artikel 58b wordt gelezen, een tijdelijke
weduwenuitkering is toegekend,

en de arbeidsongeschiktheid na de onder 2°. onder-
scheidenlijk 3°. bedoelde dag ten minste drie maanden
voortduurt; indien de arbeidsongeschiktheid nog geen
drie maanden na de vorenbedoelde dag heeft voortgeduurd,
heeft de weduwe recht op weduwenpensioen, zolang aanne-
melijk is, dat de arbeidsongeschiktheid ten minste drie
maanden na de vorenbedoelde dag zal voortduren;

c. indien zij 40 jaar of ouder- was op de laatste dag
van de maand, waarin haar echtgenoot is overleden;

d. indien zij 35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar
was op de laatste dag van de maand, waarin haar echtge-
noot is overleden en zij een eigen kind heeft of gehad
heeft, dat voor de dag van vorenbedoeld overlijden ge-
huwd is, dan wel voor of op die dag overleden is, tenzij
zij op de laatste dag van de maand, waarin bedoeld kind
gehuwd of overleden is, de leeftijd van 35 jaar nog niet
had bereikt.

2. De weduwe, dia niet meer voldoet aan de voorwaarden
voor het recht op weduwenpensioen overeenkomstig het be-
paalde in het eerste lid, onder a of b, blijft, zolang
zij de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, recht
op weduwenpensioen overeenkomstig de bepalingen van deze
wet behouden:

i°- indien zij 40 jaar of ouder is op de laatste dag
van de maand, waarin de dag gelegen is, met ingang
waarvan zij niet meer aan de bedoelde voorwaarden vol-
doet, of

2°. indien zij 35 jaar of ouder, doch jonger dan 40
jaar is op de laatste dag van de maand, waarin de dag ge-
legen is, met ingang waarvan zij, anders dan in verband
met het bepaalde in artikel 11, niet meer voldoet aan de
voorwaarden voor het recht op weduwenpensioen overeen-
komstig het bepaalde in het eerste lid, onder a.
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3. Geen recht op weduwenpensioen heeft de weduwe over
de maand, waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereikt".

P

P

Art.58b. Met betrekking tot de weduwe, wier echtgenoot
na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar, doch voor
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar binnen het Rijk
heeft gewoond, na 30 september 1959, doch voor het in
werking treden van dit artikel is overleden en ten tijde
van zijn overlijden niet ingevolge deze wet verzekerd
was, wordt artikel 13 gelezen als volgt:

01. De weduwe, wier echtgenoot na het bereiken van de
leeftijd van 15 jaar, doch voor het bereiken van de leef-
tijd van 65 jaar binnen het Rijk heeft gewoond, na 30
september 1959, doch voor het in werking treden van dit
artikel is overleden en ten tijde van zijn overlijden
niet ingevolge deze wet verzekerd was, heeft, mits zij
geen recht heeft op weduwenpensioen, overeenkomstig de
bepalingen van deze wet recht op tijdelijke
weduwenuitkering, indien zij:

a. jonger was dan 40 jaar op de laatste dag van de
maand, waarin haar echtgenoot is overleden;

b. jonger is dan 40 jaar op de dag, voorafgaande aan
die, met ingang van welke een aan haar toegekend
weduwenpensioen, anders dan met toepassing van artikel
15, eerste lid, of artikel 26, derde lid, tweede volzin,
is ingetrokken.

2. De tijdelijke weduwenuitkering duurt:
a. indien de weduwe op dein het eerste lid, onder a,

onderscheidenlijk b, bedoelde dag jonger dan 27 jaar:
zes maanden;

b. indien de weduwe op de in het eerste lid, onder a,
onderscheidenlijk b, bedoelde dag 27 jaar of ouder is:
zoveel maanden langer dan zes maanden als de weduwe op de
genoemde dag volle jaren ouder is .dan 26 jaar.

3. indien het recht op tijdelijke weduwenuitkering
wordt ontleend aan het bepaalde in het eerste lid, onder
a, wordt deze uitkering slechts toegekend voor het ge-
deelte van de duur, dat, wanneer de uitkering zou zijn
ingegaan op de eerste dag van de maand, volgende op die,
waarin de echtgenoot is overleden, op de dag van het in
werking treden van dit artikel nog niet zou zijn ver-
streken^.

Art.58c. Voor de toepassing van artikel 16, eerste,
onderscheidenlijk tweede lid, wordt met een verzekerde
man, onderscheidenlijk verzekerde vrouw, gelijkgesteld-
een man, onderscheidenlijk een vrouw, die na het be-
reiken van de leeftijd van 15 jaar, doch voor het be-
reiken van de leeftijd van 65 jaar, binnen het Rijk heeft
gewoond, na 30 september 1959, doch voor het in werking
treden van dit artikel is overleden en ten tijde van
zijn, onderscheidenlijk haar overlijden niet ingevolge
deze wet verzekerd was.
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Art.58d. De voordelen, uit de artikelen 58a, 58b en 58c
voortvloeiende, komen enkel toe aan degene, die:

a. Nederlander is,
b. binnen het Rijk woont, en
c. 10. hetzij gedurende het jaar, voorafgaande aan het

in werking treden van dit artikel, binnen het Rijk heeft
gewoond;

2°. hetzij sedert de dag, welke gelegen is zes jaren
voor het in werking treden van dit artikel, gedurende zes
jaren - al dan niet onafgebroken - binnen het Rijk of de
Nederlandse Antillen heeft gewoond.

Art.59. 1. Het bepaalde in de artikelen 14, eerste

lid, onder a, en 18, eerste lid, onder a, blijft buiten

toepassing:

a. indien het overlijden plaatsvond voor het in
werking treden van de artikelen 8, 13 en 16;

b. indien de overleden verzekerde de leeftijd van 65
jaar had bereikt voor of op de dag van het in werking
treden van de artikelen 8, 13 en 16, en hij:

1°. hetzij gedurende het tijdvak, gelegen tussen 31
december 1958 en het in werking treden van dit artikel,
binnen het Rijk heeft gewoond;

2°. hetzij ten tijde van zijn overlijden recht had op
een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene
Ouderdomswet, vastgesteld met-toepassing van de over-
gangsbepalingen van Hoofdstuk VIII- dier wet.

2. Het bepaalde in de artikelen 14, eerste lid, onder
b, en 18, eerste lid, onder b, blijft buiten toepassing,
indien het overlijden plaatsvindt binnen een jaar na het
in werking treden van de artikelen 8, 13 en 16, mits de
overledene gedurende het jaar, voorafgaande aan het
overlijden, binnen het Rijk heeft gewoond.

3. Het bepaalde in de artikelen 14, eerste lid, onder a
en b, en 18, eerste lid, onder a en b, blijft mede buiten
toepassing in nader bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur aan te wijzen gevallen26.

4. Het bepaalde in artikel 14, eerste lid, onder c,
blijft buiten toepassing indien de huwelijkssluiting
plaatsvond voor 1 januari 1959.

Art.60. Bij algemene maatregel van bestuur kan onder
daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald, dat:

a. voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d
niet-Nederlanders met Nederlanders worden gelijkge-
steld27

26. Zie het Besluit van 22 dec. 1971 (Stb. 802), pg. 318.
27. Zie het Besluit van 26 jan. 1961 (Stb. 29), (gelijk-

stelling niet-Nederlanders met Nederlanders), pg.
308.
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b. voor de toepassing van de artikelen 58, 58d en 59
het wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met het
wonen binnen het Rijk2e.

P
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Algemene Kinderbijslavwet. Wet van 26 april 1962 (Stb.
1980, 1), 11. gew. bij de wet van 17 dec. 1981 (Stb. 734
en 742).

Art.2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die
binnen het Rijk woont20.

Art.3. 3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten
en binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder
inmiddels in de Nederlandse Antillen of op het grondge-
bied van een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt
ook voor de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het
Rijk te hebben gewoond.

4. De buiten het' Rijk verblijf houdende Nederlander,
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgenote
en de kinderen voor wie hij ingevolge deze wet recht op
kinderbijslag heeft, worden geacht binnen het Rijk te
wonen. Het bepaalde in de vorige zin blijft buiten toe-
passing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander,
echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.6.. 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar heeft be-
reikt, indien hij:

a. ingezetene is30;

2e. Zie het Besluit van 31 aug. 1959 (Stb. 330), (gelijk-
stelling van het wonen buiten het Rijk met het wonen
binnen het Rijk), (niet opgenomen).

29'. Zie met betrekking tot de vraag of een buitenlandse
werknemer woonplaats heeft in Nederland: CRvB
8-5-1979 KW 1978/22, RSV 1979/no. 180 en CRvB 6 nov.
1979, KW 1978/21, RSV 1980, 38.

30. Zie CRvB 26 april 1977 (RSV 1977, 230): ^(...).

Gelet op de feiten (...) is het aannemlijk dat hier

een zo duurzame band met Nederland is ontstaan, dat

hem voor wat betreft de relevante periode het hebben
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b. geen ingezetene is, doch terzake van binnen het
Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet
worden aangemerkt31.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken-32:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een overeenkomstige regeling van de Nederlandse

Antillen, van een andere Mogendheid of van een volken-

rechtelijke organisatie;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn;

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden
van de onder a, b en c, bedoelde personen;

e. ten `aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of meer
andere Mogendheden, van kracht is, niet. ingevolge deze
wet verzekerd zijn..

Wet Werkloosheidsvoorziening. Wet van 10 dec. 1964
(Stb. 485), 11. gew. bij de wet van 17 dec. 1981 (Stb.
760)33.

Art.4. Voor de toepassing van het bij of krachtens de
wet bepaalde wordt als woonplaats van de werknemer'aan-
gemerkt zijn woonstede of, indien en zolang hij geen
woonstede heeft, de plaats waar hij verblijft.

Art.13. 1. Geen recht op uitkering heeft de werknemer
die: '

m. zijn woonplaats buiten Nederland heeft;
n. vreemdeling is, tenzij hij gedurende ten minste ne-

gen achtereenvolgende weken, aan zijn werkloosheid on-

van woonplaats in Nederland niet kan worden ontzegd.

31. Zie het Besluit uitbreiding en beperking kring ver-
zekerden volksverzekeringen, Besluit van 19 okt.
1976 (Stb.. 557), pg. 320.

32. Zie noot 31.
33. Volgens EEG-verordening 1612/68 (art. 7) moeten

EEG-onderdanen op dezelfde wijze als Nederlanders
behandeld worden met betrekking tot de WWV.
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middellijk voorafgaande, op niet onrechtmatige wijze in
Nederland verblijf heeft gehouden34.

P

N P

Iet op de arbeidsonoeschiktheidsverzekering. Wet van 18
febr. 1966 (Stb. 84), 11. gew. bij de wet van 4 juni 1981
(Stb. 370).

Art.2. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam geves-
tigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden sche-
pen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuis-
haven hebben, ten opzichte van de werkgever en de
bemanning beschouwd als deel van het Rijk.

Art.3. 2. Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het
Rijk vervult, wordt slechts als werknemer beschouwd, in-
dien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens
binnen het Rijk woont of gevestigd is. Voor zover een
werkgever:

a. binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoe-
fening van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk
wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan
wel

b. binnen het Rijk een of meer personen in dienst heeft

en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is

aangewezen.,

wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin ge-
lijkgesteld met een binnen het Rijk gevestigde
werkgever.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald, dat personen, die niet binnen het Rijk
wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voorzover zij
hun dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen35.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste en in het tweede lid
worden afgeweken36:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een regeling inzake verzekering tegen geldelijke ge-

volgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van een an-

34. In dit verband kan verwezen worden naar art. 4 van
het IL0-verdrag nr. 118 inzake gelijke behandeling
van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking
tot de sociale zekerheid .(Trb. 1962, 122) (Ned.
tekst, Trb. 1964, 23).
Zie ook de Beschikking van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken van 27 april 1972 (Stcrt. 86), pg. 335.

35. Zie KB van 27 juni 1967 (Stb. 343), pg. 313.
36. Zie noot 35.
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der deel van het Koninkrijk, van een andere Mogendheid of
van een volkenrechtelijke organisatie;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn.

P Art.81. 1. De bedrijfsverenigingen zijn verplicht
overeenkomstig het bij of krachtens dit hoofdstuk be-
paalde tot de vrijwillige verzekering toe te laten, mits
hij hier te lande woont37:

a. degene, wiens verplichte verzekering is geeindigd
en te wiens aanzien op grond van gebleken omstandigheden
redelijkerwijze valt aan te nemen, dat onderbreking van
die verplichte verzekering van korte duur zal zijn, dan
wel dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid.op-
nieuw een dienstbetrekking aan te gaan;

b. degene, die, terwijl hij hier te lande woonde, in
het buitenland verplicht verzekerd was tegen geldelijke
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, mits:

10. hij niet meer in het buitenland verzekerd is, om-
dat hij niet langer werkzaamheden verricht in het
buitenland;

2°. (...).
c. degene,. wiens verplichte verzekering is geeindigd

en die als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent

of gaat uitoefenen, indien gedurende de drie jaren, on-

middellijk voorafgaande aan het einde van zijn ver-

plichte verzekering, onafgebroken, al dan niet hier te

lande, ingevolge het bepaalde bij of krachtens een

wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke ge-

volgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van

toepassing is geweest;

d. degene, wiens dienstbetrekking ertoe strekt, dat
slechts . een gedeelte van een normale werkweek arbeid
wordt verricht - niet uitsluitend als gevolg van een voor
betrokkene geldende werktijdregeling, krachtens welke
een normale werkweek van gemiddeld minder dan zes dagen
van toepassing is - en die uit hoofdè van die dienstbe-
trekking verplicht verzekerd is, indien gedurende de
drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van
aanvang van zijn vrijwillige verzekering, onafgebroken,
al dan niet hier te lande, ingevolge het bepaalde bij of
krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen

37. Ingevolge art. 9 EEG-verordening, 1408/71 mag voor de
toelating tot de vrijwillige verzekering het woon-
plaatsvereiste door de bedrijfsverenigingen niet
tegengeworpen worden aan binnen de Gemeenschap
wonende werknemers op wie de verordening van toe-
passing is en voor wie zij in Nederland laatstelijk
het risico van de verplichte verzekering hebben ge-
dragen. Zie tevens art. 64, lid 1 Ziektewet.
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geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid

op hem van toepassing is geweest;

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting bestaat
eveneens ten aanzien van degene, wiens verplichte verze-
kering is geeindigd en die buiten het Rijk woont en al-
daar in dienstbetrekking staat tot een binnen het Rijk
wonende of gevestigde werkgever.

P

P

Art.86a. 1. Onverminderd het bij of krachtens dit
hoofdstuk omtrent de toelating tot de vrijwillige verze-
kering bepaalde wordt met inachtneming van door Onze Mi-
nister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, te stellen
regelen op zijn verzoek tot de vrijwillige verzekering
toegelaten degene, wiens verplichte verzekering is
geeindigd en die werkzaamheden verricht of gaat ver-
richten in een land, dat naar het oordeel van Onze
Minister en van Onze Minister zonder Portefeuille, be-
last met de aangelegenheden betreffende de hulp aan
ontwikkelingslanden, als ontwikkelingsland kan worden
beschouwd38.

2. Omtrent de vrijwillige verzekering van degene, die
daartoe krachtens het eerste lid is toegelaten, kan Onze
Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen
stellen, welke afwijken van het bij of krachtens deze wet
bepaalde.

et overaángsrega ina arbeidsoneeschiktheids,verzekerine.
Wet van 2 febr.'- 1967 (Stb. 102), 11. gew. bij de wet van
26 jan. 1972 (Stb. 43).

Art.20. 1. De verhoging van het dagloon ingevolge het
bepaalde in de artikelen 17, 18 en 19 vindt niet plaats
ten aanzien van:

a. degene, die op de dag, waarop artikel 19 van de Wet
in werking treedt, niet binnen het Rijk woont.

2. Met inachtneming zoveel mogelijk van het beginsel

der wederkerigheid kan bij algemene maatregel van be-

stuur worden bepaald, dat het in het eerste lid, onder a,

bepaalde geen toepassing vindt ten aanzien. van bij die

maatregel aan te wijzen personen, die op de dag, waarop

artikel 19 van de Wet in werking treedt op het grondge-

bied van een andere Mogendheid wonen39.

35. Zie de Beschikking van 6 april 1978, no. 50511
(Stcrt. 83), pg. 337.

39. Zie het Besluit verhoging daglonen van in het buiten-
land wonende personen (Stb. 1967, 338), pg. 312.
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Art.46. 1. De bedrijfsverenigingen zijn verplicht tot
de vrijwillige verzekering toe te laten, mits hij hier te
lande woont:

a. t/m c. (...).
2. De in het vorige lid bedoelde verplichting bestaat

eveneens ten aanzien van degene, die buiten het Rijk

woont en aldaar in dienstbetrekking staat tot een binnen

het Rijk wonende of gevestigde werkgever, mits hij vol-

doet aan het bepaalde in het vorige lid, onder a, of zijn

verplichte verzekering ingevolge de Wet op of na 1 augus-

tus 1964, doch voor het in werking treden van artikel 19

van de Wet zou zijn geeindigd, indien de Wet toen reeds

in werking was geweest.

Art.5O. Voor zover de termijn van drie jaren, genoemd

in artikel 81, eerste lid,'onder c en d, van de Wet, is

gelegen voor het in werking treden van artikel 19 van de

Wet, wordt in genoemde bepalingen in plaats van "onafge-

broken, al dan niet hier te lande, ingevolge het bepaalde

bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening

tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsonge-

schiktheid op hem van toepassing is geweest" gelezen:

onafgebroken de verzekering ingevolge deze wet op hem

van toepassing zou zijn geweest of in verband met het be-

paalde in artikel 6, eerste lid, onder a of b, niet op

hem van toepassing zou zijn geweest, indien deze wet toen

reeds in werking was geweest, dan wel buiten het Rijk,

ingevolge het bepaalde bij of krachtens een wettelijke

regeling, een voorziening tegen geldelijke gevolgen. van

langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing

is geweest.

Wet Sociale Werkvoorziening. Wet van 23 nov. 1967 (Stb.
687), 11. gew. bij de wet van 14 mei 1981 (Stb. 363).

Art.2. Voor de toepassing van artikel 7, tweede lid,

wordt verstaan onder woonplaats: de woonstede, of bij

gebréke daarvan de plaats van werkelijk verblijf, dan

wel - indien de betrokken persoon ter verpleging of ver-

zorging in een daartoe bestemde inrichting is opgenomen

- de woonstede onderscheidenlijk plaats van werkelijk

verblijf, welke hij laatstelijk voor zijn opneming in de

inrichting heeft gehad.

Art.7. 2. Het eerste lid is slechts van toepassing ten
aanzien van personen, die Nederlander zijn, de 65-jarige
leeftijd nog niet hebben bereikt en in de betrokken ge-
meente hun woonplaats hebben.
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Art.28. 1. Het gemeentebestuur beeindigt met inachtne-
ming van het in artikel 29 bepaalde de dienstbetrekking
indien

e. blijkt, dat de werknemer de Nederlandse nationali-

teit heeft verloren of zijn woonplaats buiten Nederland

heeft gevestigd, tenzij artikel 47 ten aanzien van hem

toepassing vindt.

Art.29. 5. Indien artikel 28, eerste lid onder c, van
toepassing is, wordt de dienstbetrekking terstond
beeindigd.

Art.47. 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan een
bepaalde groep van personen, die geen Nederlander zijn
of niet in Nederland hun woonplaats hebben, doch overi-
gens aan de in artikel 7 gegeven omschrijving voldoen,
voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met
Nederlanders onderscheidenlijk met in Nederland woonach-
tige personen. In het laatste geval wijst Onze Minister
de gemeente of gemeenten aan, waarin zij geacht worden
hun woonplaats te hebben'°.

2. Onze Minister kan, de centrale commissie gehoord,
een bepaalde persoon, als bedoeld in het vorige lid, voor
de toepassing van deze wet gelijkstellen met, een Neder-
lander, onderscheidenlijk met een in Nederland woonach-
tige persoon. In het laatste geval wijst hij tevens de
gemeente aan, waarin de betrokkene geacht wordt zijn
woonplaats te hebben.

3. Bij een maatregel of besluit, als bedoeld in het
eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, kunnen nadere
regelen worden gesteld, waarbij van het bij of krachtens
deze wet bepaalde kan worden afgeweken41.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslaa. Wet van 27
nov. 1968 (Stb. 657), 11. gew. bij de wet van 20 dec.
1979 (Stb. 711).

Art.4. 2. Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het
Rijk vervult, wordt slechts als werknemer beschouwd, in-
dien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens
binnen het Rijk woont of gevestigd is. Voor zover een
werkgever binnen het Rijk een vaste inrichting voor de
uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een binnen het
Rijk wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger

40. Ex art. 7 EEG-verordening 1612/68 moeten EEG-onder-
danen dezelfde wijze als Nederlanders behandeld
worden met betrekking tot de WSW.

41. Zie het Besluit vreemdelingen Sociale Werkvoor-
ziening (Stb. 1968, 511), pg. 314.
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heeft, wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin
gelijkgesteld met een binnen het Rijk gevestigde werkge-
ver.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald, dat personen, die niet binnen het Rijk
wonen. ook als werknemer worden beschouwd, voor zover
zij hun dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste en het tweede lid worden
afgeweken ten aanzien van personen, die slechts
tijdelijk binnen het Rijk wonen of tijdelijk binnen het
Rijk werkzaam zijn.

5. Voor de toepassing van de vorige leden worden sche-
pen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuis-
haven hebben, ten opzichte van de werkgever en de
bemanning beschouwd als deel van' het Rijk.

P

Ne

P

N P

Noodwet Arbeidsvoorziening Wet van 23 april 1971 (Stb.
448), 11. gew. bij de wet van 1 nov. 1980 (Stb. 770).

Art.l. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze
wet bepaalde wordt verstaan onder:

f. inwoner van Nederland; degene, die in een be-
volkingsregister in Nederland ingeschreven is of inge-
schreven moet zijn.

Art.22. 1. Burgerdienstplicht rust op alle

Nederlanders en inwoners van Nederland, die de leeftijd

van achttien jaar, maar nog niet die van vijfenzestig

jaar hebben bereikt, met uitzondering van de

Nederlanders, woonachtig in de Nederlandse Antillen.

Art.58. De voorgaande strafbepalingen zijn mede van
toepassing op de Nederlander of de inwoner van
Nederland, die een strafbaar feit begaat buiten Neder-
land.

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Wet van 11 dec.
1975 (Stb 1980, 28), 11. gew. bij de wet van 20 dec. 1979
(Stb. 709).

Art.2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die
binnen het Rijk woont.

Art.3. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam geves-
tigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden sche-
pen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuis-
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haven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van
het Rijk beschouwd.

3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en bin-
nen een. jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmid-
dels in de Nederlandse Antillen of op het grondgebied van
een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor
de duur van' zijn afwezigheid geacht binnen het Rijk te
hebben gewoond.

4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgenote
en de kinderen voor wie hij ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet recht op kinderbijslag heeft, worden geacht
binnen het Rijk te wonen. Het bepaalde in de vorige vol-
zin blijft buiten toepassing ten aanzien van de aldaar
bedoelde Nederlander, echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is.
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.4. 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die de leeftijd van 65 jaar nog niet
heeft bereikt, indien hij:

a. ingezetene is;

b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het
Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet
worden aangemerkt.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken42:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is

een overeenkomstige regeling van de Nederlandse

Antillen, van een andere Mogendheid of van een volken-

rechtelijke organisatie;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn;

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden
van de onder a, b en c bedoelde personen;

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-

42. Zie het Besluit uitbreiding en beperking kring ver-
zekerden volksverzekeringen. Besluit van 19 okt.
1976 (Stb. 557), pg. 320.
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ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of.meer{
andere Mogendheden van kracht is, niet ingevolge deze
wet verzekerd zijn.

P

P

Art.S. 1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk,
is hij, die ten gevolge van ziekte of gebreken geheel of
gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid, die voor zijn
krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op
zijn opleiding en 'vroeger beroep hem in billijkheid kan
worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht
of het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen, van dezelfde soort en
soortgelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid
gewoonlijk verdienen.

2. Degene, die op en sedert het tijdstip, dat zijn ver-
zekering een aanvang neemt, in de zin van het vorige lid
reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt voor wat
betreft de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken
als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt,
indien hij ten gevolge van ziekte of gebreken geheel of
gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid, die is bere-
kend voor zijn bij aanvang van de verzekering nog
aanwezige krachten en bekwaamheid en die hem met het oog
daarop in billijkheid ken worden opgedragen, ter plaatse
waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of
op een naburige soortgelijke plaats te verdienen, het-
geen soortgelijke personen, die in dezelfde mate
arbeidsongeschikt in de zin van het vorige lid zijn, op
zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen. Indien
de bij de aanvang van de verzekering aanwezige arbeids-
ongeschiktheid in de zin van het vorige lid naderhand is
afgenomen, vindt het bepaalde in de vorige volzin ver-
volgens overeenkomstige toepassing, met dien verstande,
dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats
treedt het tijdstip, waarop de arbeidsongeschiktheid in'
de zin van het vorige lid is afgenomen. Het bepaalde in
de vorige twee volzinnen blijft buiten toepassing, in-
dien de betrokkene:

a. bij de aanvang van de verzekering jonger was dan 17
jaar en hij gedurende de zes jaren onmiddellijk vooraf-
gaande aan het 17e levensjaar binnen het Rijk heeft ge-
woond;

b. uit hoofde van een vroegere verzekeringsperiode
reeds in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen met betrekking tot het bepaalde in de vorige leden
nadere en zo nodig afwijkende regelen worden gesteld.

Art.21. 4. Het bepaalde in de vorige leden blijft
buiten toepassing ten aanzien van degene als bedoeld in
artikel 6, eerste lid, onder b, indien hij gedurende de
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zes jaren onmiddellijk voorafgaande aan het 17e levens-
jaar binnen het Rijk heeft gewoond.

P

N P

N P

Art.77. 1. Gewezen verzekerden, die werkzaamheden ver-
richten of gaan verrichten in een land, dat naar het oor-
deel van Onze Minister en van Onze Minister van
Ontwikkelingssamenwerking als ontwikkelingsland kan
worden beschouwd, zijn onder de voorwaarden en overeen-
komstig het tarief, bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen, tot premiebetaling bevoegd over
tijdvakken, gelegen na het bereiken van de leeftijd van
15 jaar, doch voor het bereiken van de leeftijd van 65
jaar, waarover zij niet verzekerd zijn. Voor de toe-
passing van het bepaalde in de vorige volzin worden met
gewezen verzekerden gelijkgesteld degenen, die voor 1
oktober 1976 en na het bereiken van de leeftijd van 15
jaar binnen het Rijk hebben gewoond, doch op vorenbe-
doelde dag niet meer binnen het Rijk woonden43.

Art.91. Het recht op toekenning van arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, geregeld in de artikelen 89 en 90,
komt slechts toe aan de verzekerde, die:

a. Nederlander is;
b. op 1 oktober 1976 binnen het Rijk woonde, en
c. 1°. hetzij gedurende het tijdvak, gelegen tussen 1

januari 1975 en 1 oktober 1976.binnen het Rijk heeft ge-
woond;

2°. hetzij sedert 1 oktober 1980 gedurende zes jaren
-al dan niet onafgebroken - binnen het Rijk, Suriname of
de Nederlandse Antillen heeft gewoond.

Art.92. Bij algemene maatregel van bestuur kan onder
daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald, dat voor
de toepassing van artikel 91:

a. niet-Nederlanders met Nederlanders worden
gelijkgesteld";

b. het wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met
het wonen binnen het Rijk.

Wet Arbeid buitenlandse werknemers. Wet van 9 november
1978 (Stb. 737).

Redactionele opmerking

Deze wet stelt regelen met betrekking tot het doen ver-

43. Zie het Besluit vrijwillige premiebetaling AAW
Besluit van 19 nov. 1976 (Stb. 622), pg. 326.

as. Zie het Besluit gelijkstelling van niet-Nederlanders
met Nederlanders. Besluit van 9 nov. 1976 (Stb.
570), pg. 325.
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richten van arbeid door buitenlandse werknemers.
Omdat deze wet specifiek op vreemdelingen betrekking
heeft, zal zij worden behandeld bij de bijzondere wetge-
ving, deel I, hoofdstuk 4.5, pg. 55.
Een bepaling uit de WABW is wel in deze inventarisatie
opgenomen, omdat deze niet een onderscheid naar natio-
naliteit betreft, maar een naar taal.
Wordt er onderscheid gemaakt in een (lagere) regeling,

die op grond van de WABW tot stand is gekomen, dan is de-

ze gewoon opgenomen in deze inventarisatie.

O

0

Art.17. 6. 2e volzin. Indien de kennisgeving is ge-
richt tot een vreemdeling, die onderdaan is van een land
waarmede Nederland een wervingsovereenkomst heeft geslo-
ten, of de weigering een zodanige vreemdeling betreft,
geschiedt de vermelding in de taal van dat land.

Arbeidsomstandighedenwet. Wet van 8 november. 1980,
houdende bepalingen in het belang van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Stb.
1980, 664).

Art.3. 1. Bij het organiseren van de arbeid, het in-
richten van de arbeidsplaatsen en het bepalen van de pro-
ductie- en werkmethoden moet de werkgever het volgende
in acht nemen:

g. bij de samenstelling en toewijzing van de onder-
scheiden taken moet rekening gehouden worden met de per-
soonlijke eigenschappen van de werknemer, zoals
leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke ge-
steldheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voer-
taal; zo dikwijls deze eigenschappen daartoe, mede gelet
op de werkomstandigheden, aanleiding geven, moet op de
bevordering van de veiligheid en de bescherming van de
gezondheid van deze werknemers speciaal toezicht worden
uitgeoefend, dan wel moeten andere doelmatige voorzie-
ningen worden getroffen;

Art.24. 2. De in het eerste'lid bedoelde regelen kun-
nen onder meer betrekking hebben op:

w. de taal waarin veiligheidsaanduidingen of gebruiks-

aanwijzingen zijn gesteld;

Wet van 23 september 1981 (Stb. 624), tot verlening van
een eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtont-
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wikkeling in 1981 aan personen die alleen dan wel te
zamen met een of meer anderen over niet meer dan een mi-
nimuminkomen beschikken.

P

P

Art.3. 1. Onverminderd artikel 4 bestaat recht op de
eenmalige uitkering voor de in het vorige artikel be-
doelde gehuwde en zijn echtgenoot te zamen of de onge-
huwde met tenminste een kind dan wel zonder kinderen,
indien die gehuwde en zijn echtgenoot of die ongehuwde en
dat kind tenminste op 1 januari 1981 en op de dag van de
aanvraag om een eenmalige uitkering in Nederland wonen
en indien zij in het bevolkingsregister zijn
ingeschreven4s.

2. Of de gehuwde en zijn echtgenoot of de ongehuwde en
het kind in Nederland wonen wordt naar de omstandigheden
beoordeeld.

Art.S. 5. Voor de toepassing van de vorige leden wordt
als kind aangemerkt een kind voor wie over het tweede ka-
lenderkwartaal van het jaar 1981 recht op kinderbijslag
bestaat ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet en dat op
de dag van aanvraag om een eenmalige uitkering in Neder-
land woont alsmede in het bevolkingsregister is
ingeschreven.

BESLUITEN

Besluit van 3 juni 1924 (Stcrt. 111), 11. gew. bij be-
sluit van 7 mei 1976 (Stcrt. 104).

Art.l. Indien de arbeid van een man of een vrouw bij
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie wordt verricht in een volledige of nagenoeg
volledige betrekking bij dat Staatsbedrijf, is op die
arbeid niet van toepassing:

a. het bepaalde in de hoofdstukken IV en V der Arbeids-
wet 1919, behalve, voor wat het bepaalde in hoofdstuk IV
betreft, ten aanzien van arbeid van vrouwen in fabrieken
of werkplaatsen46..

45. Buitenlanders hier te lande waarvan het gezin nog in
het thuisland woont, worden voor de toepassing van
deze wet als ongehuwden zonder kinderen aangemerkt.
Voor EEG-onderdanen is dit echter in strijd met art.
7, lid 2 van EEG-verordening 1612/68 ("Hij geniet er
dezelfde sociale en fiscale voordelen als de natio-
nale werknemers".).
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Werktijdenbesluit voor winkels. Besluit van 11 maart
1932 (Stb.84), 11. gew. bij besluit van 11 aug. 1979
(Stb. 588).

Art.3. 2. Voor het toekennen van een vrije halve dag,
als in het eerste lid van dit artikel of in het derde lid
van artikel 2 bedoeld, komen niet in aanmerking een alge-
meen erkende Christelijke, nationale of een plaatselijke
feestdag, tenzij voor de betrokken arbeider ingevolge
een voor hem reeds gedurende ten minste zes weken gelden-
de werktijdregeling de vrije halve dag en deze feestdag
samenvallen.

3. In winkels, waarin op de Rooms-Katholieke feest-

dagen 15 augustus en 1 november of op Israelitische

feestdagen geen arbeid wordt verricht, vindt het be-

paalde in het tweede lid ten aanzien van deze feestdagen

overeenkomstige toepassing.

Art.4. 1. Het bepaalde ten aanzien van de zondag in de
artikelen 1 en 2 geldt voor een man of een vrouw, die tot
een kerkgenootschap behoort, dat de wekelijkse rustdag
op de sabbath of op de zevendedag viert, in plaats van
voor de zondag, onderscheidenlijk. voor de sabbath of
voor de zevendedag, indien die persoon een daartoe
strekkend verzoek tot het hoofd of de bestuurder heeft
gericht.

2. In de hierna genoemde winkels mag een man of een

vrouw arbeid verrichten in afwijking van het bepaalde in

artikel 5, zoals hieronder is aangegeven en voorts in af-

wijking van het bepaalde in artikel 6, na 7 uur des

namiddags, doch niet later dan een half uur na het tijd-

stip, waarop de winkel voor het publiek gesloten moet

zijn:

a. in alle winkels, niet zijnde bloemenwinkels en win-
kels, waar uitsluitend of in hoofdzaak brood, banket,
suikerwerk en chocolade, al dan niet te zamen met con-
sumptieijs wordt verkocht, op ten hoogste vijf
werkdagen, niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk vooraf-
gaand aan 5 december, en op ten hoogste drie werkdagen,
niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk voorafgaand aan 24
december, gedurende ten hoogste elf uren per dag;

b. in bloemenwinkels op ten hoogste vijf werkdagen,
niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk voorafgaand aan 5
december en op 21 december, niet zijnde een zaterdag, ge-
durende ten hoogste elf uren per dag en op ten hoogste
twee werkdagen, niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk
voorafgaand aan 24 december, gedurende ten hoogste veer-
tien uren per dag;

46. Zie de Arbeidswet 1919, hoofdstuk IV, art. 13, met
betrekking tot het vieren van de rustdag op de
Sabbath of de Zevendedag, pg. 272.
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c. in winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak brood,

banket, suikerwerk en chocolade, al dan niet te zamen met

consumptieijs wordt verkocht, op ten hoogste drie werk-

dagen, niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk voorafgaand

aan 3 december en op ten hoogste drie werkdagen, niet

zijnde -zaterdagen, onmiddellijk voorafgaand aan 24 de-

cember, gedurende ten hoogste 11 uren per dag en op twee

werkdagen, niet zijnde zaterdagen, onmiddellijk vooraf-

gaand aan 5 december, gedurende ten hoogste veertien

uren per dag;

C L

L

Art.27. 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3,
eerste lid, mag in na te noemen tijdvakken door een man
of een vrouw in een winkel arbeid worden verricht op een
voor hem of haar op de arbeidslijst of de rooster aange-
geven vrije halve dag, onder voorwaarde, dat aan hem of
haar in een tijdruimte, eindigende vier weken na dat
tijdvak een vervangende vrije middag na 13 uur of maan-
dagmorgen tot 13 uur wordt toegekend:

a. in een week, waarin een der in artikel 3 genoemde
feestdagen op een werkdag valt en alsdan in de be-
treffende winkel geen arbeid wordt verricht;

b. (...).
c. in de week, onmiddellijk voorafgaande aan een der

onder a bedoelde weken, indien in een der laatstgenoemde
weken geen gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in dit
lid;

d. in het tijdvak van 29 november tot en met 5
december.
De vervangende vrije halve dag mag niet samenvallen met
een feestdag.

Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen. Be-
sluit van 8 sept. 1936 (Stb. 862), 11. gew. bij besluit
van 11 aug. 1979 (Stb. 588).

Art.4. 1. Een man, mag op zaterdag tussen 1 en 6 uur
des namiddags en, met inachtneming van het bepaalde bij
artikel 58, op zondag in fabrieken of werkplaatsen ar-
beid verrichten:

b. als stoker, machinist of electricien, indien in de
onderneming de wekelijkse rustdag op de sabbath of de ze-
vendedag wordt gehouden, onder voorwaarde, dat hij niet
op de sabbath of op de zevendedag en niet op vrijdag dan
wel op zondag na 1 uur des namiddags arbeid verricht.

Art.57. 1. In een slagerij, poelierswerkplaats of
werkplaats voor het schoonmaken van vis, schaal- of
schelpdieren mag, indien zodanige inrichting deel uit-
maakt van een onderneming, in hoofdzaak op de verkoop in
het klein ingericht, een vrouw of een man op 14 augustus,
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31 oktober, 24 en 31 december, indien deze dagen niet op
zondag vallen, en op de dag voorafgaande aan Goed'

of Hemelvaartsdag, tussen 6 en 7 uur des voormiddags
en tussen 6 uur des namiddags en een half uur na het
tijdstip, waarop de bij die inrichting behorende winkel
voor het publiek gesloten wordt - echter niet later dan
10 uur des namiddags - en bovendien ten hoogste elf uren
arbeid verrichten, een en ander onder voorwaarde, dat
zij of hij de volgende dag geen arbeid verricht.

2. In een banketbakkerij mag een man en in een bloemen-
binderij of in een winkel, tevens fabriek of werkplaats,
mag een vrouw of een man arbeid verrichten op overeenkom-
stige wijze, als in het eerste lid is bepaald.

3. In een banketbakkerij en in een bloemenbinderij mag
een man in het tijdvak van zeven dagen, onmiddellijk
voorafgaande aan de Sint-Nicolaasdag (6 december), en in
de tijdvakken van drie dagen, onmiddellijk voorafgaande
aan het kerstfeest, en de nieuwjaarsdag, op zondag, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 58, op alle
dagen tussen 6 en 10 uur des namiddags - op zaterdag
bovendien tussen 1 en 6 uur des namiddags - en gedurende
elf uren per dag arbeid verrichten.

8. Onverminderd het bepaalde in het vijfde en zevende
lid, mag een man op 24 of 31 december ingevolge het
derde, vierde of zesde lid slechts arbeid verrichten on-
der voorwaarde, dat hij op de volgende dag geen arbeid
verricht. -

Art.59ter. Voor personen, die tot een kerkgenootschap
behoren, dat de wekelijkse rustdag op de sabbath of de
zevendedag viert, en het in artikel 13, eerste lid, der
Arbeidswet 1919 bedoelde verzoek tot het hoofd of de be-
stuurder der onderneming hebben gericht, gelden voor de
toepassing van de in dit besluit voorkomende artikelen
de volgende bepalingen:

1. Als werkdagen worden beschouwd de zondag, de maan-
dag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, het gedeelte
van de vrijdag tot aan de aanvang van de sabbath of de
zevendedag en het gedeelte van de zaterdag van het einde
van de sabbath of de zevendedag af.

2. Als eerste werkdag wordt beschouwd de zondag.
3. Waar toegestaan is het verrichten van arbeid op za-

terdag voor 7 uur des voormiddags, mag gedurende de al-
daar bedoelde uren, en met inachtneming van de aldaar
gestelde bepalingen, door de in dit artikel bedoelde
personen, die arbeid worden verricht op vrijdag voor 7
uur des voormiddags.

4. Waar toegestaan is het verrichten van arbeid op za-
terdag na 1 uur des namiddags mag gedurende de aldaar be-
doelde uren, en met inachtneming van de aldaar gestelde
bepalingen, die.arbeid door de in dit artikel bedoelde
personen worden verricht op vrijdag in de namiddag voor
de aanvang van de sabbath of de zevendedag en op zaterdag
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in de namiddag na het einde van de sabbath of de zevende-
dag.

5. Waar een afwijking toegestaan is op vrijdag, mag

door de in dit artikel bedoelde personen volgens die af-

wijking op donderdag arbeid worden verricht.

6. Indien met toepassing van dit artikel een vrouw ar-
beid verricht tussen 6 uur des namiddags en 7 uur des
voormiddags, moet te haren aanzien het bepaalde in arti-
kel 59 worden inachtgenomen.

L

Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen. Be-
sluit van 19 november 1938 (Stb. 872), 11. gew. bij be-
sluit van 21 jan. 1982 (Stb. 58).

Art.140. 7. Bij een hijs- of hefwerktuig moet een
duidelijke instructie in de Nederlandse taal aanwezig
zijn, die de nodige gegevens bevat betreffende het vei-
lig gebruik en het deugdelijk onderhoud van het be-
trokken werktuig. De instructie moet tevens de nodige
gegevens bevatten betreffende het op veilige wijze mon-
teren of demonteren van het werktuig of van onderdelen
daarvan, indien het monteren of demonteren meermalen
moet geschieden bijvoorbeeld in verband met het op een
andere plaats opstellen van het werktuig.

Art.173b. 1. Voor zover dit nodig is voor een veilig

verblijf van arbeiders of van het veilig verrichten van

hun arbeid, moet op die verblijfplaats of bij die arbeid

een duidelijke instructie in de Nederlandse taal aanwe-

zig zijn.

2. Indien er arbeiders zijn die de Nederlandse taal
niet voldoende beheersen, moet voor zoveel nodig de in
het eerste lid bedoelde instructie zodanig luiden, dat
ook die arbeiders deze kunnen begrijpen.

Werktijdenbesluit Stuwadoorswet. Besluit van 11 juli
1939 (Stb. 858), 11. gew. bij besluit van 26 maart 1965
(Stb. 118).

Art.7. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid mag een man op zaterdag na 12.30 uur des namiddags
arbeid verrichten:

b. ten behoeve van de werkzaamheden in verband met de
voltooiing van de belading of lossing van zeeschepen,
vaar- en voertuigen, welke nog dezelfde dag, de daarop
volgende zondag, of de op die zondag, volgende
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag of
eerste of tweede Kerstdag met de belading of lossing ge-
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reed moeten zijn, indien in het algemeen op die
feestdagen in de haven niet wordt gewerkt;

c. ten behoeve van de werkzaamheden in verband met de
lossing of het vervoer van goederen, welke nog dezelfde
dag, de daarop volgende zondag, of de op die zondag vol-
gende Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag
of eerste of tweede Kerstdag in een op vertrek liggend
vaartuig of voor vertrek gereed staand voertuig moeten
worden geladen;

P

N

N C

L Art.l1. Het` districtshoofd, of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister, kan ten behoeve van het aan-
steken en opstoken van vuren des ketels van machinale in-
richtingen schriftelijk en voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk vergunnen, dat, in afwijking van het
bepaalde in artikel 2, de arbeidstijd van een man in het
etmaal, volgend op een zondag, of op de Nieuwjaarsdag,
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,-of
een der Kerstdagen, met ten hoogste drie uren wordt ver-
lengd, terwijl het normale week-maximum eveneens met
drie uren mag worden overschreden, indien in het alge-
meen op die feestdagen in de haven niet wordt gewerkt.

Besluit arbeidsbemiddeling en scholing, herscholing en
omscholing. Besluit van de Minister van Sociale Zaken
van 17 juli 1944 (Stb. E 51), 11. gew. bij de wet van 3
mei 1971 (Stb. 287).

Art.4. 1. De werknemer, die zijn woonplaats of hoofd-
verblijf in het Rijk in Europa heeft en die werkloos is,
is verplicht zich binnen acht dagen bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau of Bijkantoor, waaronder zijn woon- of
verblijfplaats ressorteert, ter inschrijving aan te
melden.

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Besluit van 5
okt. 1945 (Stb. F 214), houdende vaststelling van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, 11. gew. bij
de wet van 14 dec. 1979 (Stb. 693).

Art.4. 1. De werkgever is verplicht om de werknemer
van Nederlandse nationaliteit wiens arbeidsverhouding na
9 mei 1940 door toedoen van de bezetter (...) is
geeindigd (...) in zijn vroegere arbeidsverhouding te
herplaatsen (...).

Art.6. 3. Een dringende reden wordt mede geacht aanwe-
zig te zijn, wanneer de werknemer of de werkgever ge-
durende de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa
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hetzij als lid, begunstiger of anderszins zich aange-
sloten heeft of aangesloten is gebleven bij de Nationaal
Socialistische Beweging der Nederlanden of enige daaraan
verwante of fascistische organisatie of instelling, het-
zij voor deze Beweging of een zodanige organisatie of in-
stelling, werkzaam is geweest, dan wel haar propaganda
heeft bevorderd of verspreid, hetzij zich op zulk een
onvaderlandse wijze heeft gedragen, dat van de werkgever
of de werknemer redelijkerwijze niet kan worden gevergd,
de arbeidsverhouding te laten voortduren 47.-

Besluit van 18 december 1956 (Stb. 627), tot vast-
stelling van een algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in de artikelen 45, onder a, en 48, onder a, van de
Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling van
niet-Nederlanders met Nederlanders), 11. gew. bij be-
sluit van 17 juni 1977 (Stb. 365).

Art.l. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47 van

de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij binnen het

Rijk wonen, met, Nederlanders gelijkgesteld

niet-Nederlanders, die na het bereiken van de

twintigjarige leeftijd gedurende tenminste vijftien ja-

ren al dan niet onafgebroken binnen het Rijk hebben

gewoond, mits zij gedurende de vijf aan het bereiken van

de 65-jarige leeftijd onmiddellijk voorafgaande jaren

onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond. Voor de

toepassing van het bepaalde in de vorige volzin wordt het

wonen van een lid van de bemanning aan boord van een

schip, dat binnen het Rijk zijn thuishaven heeft, niet

als wonen binnen het Rijk beschouwd.

Art.2. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47 van
de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij binnen het
Rijk wonen, mede met Nederlanders gelijkgesteld
vluchtelingen in de zin van het op 28 juli 1951 te Geneve
ondertekende Verdrag betreffende de status. van

47 In de Richtlijnen voor de toepassing van art. 6 BBA
(dd. 21 jan. 1974, Stcrt.. 15), stelt de Minister van
Sociale taken ten aanzien van staatlozen en
vreemdelingen het volgende: "Bij de behandeling van
aanvragen om (Nederlands) personeel te mogen ont-
slaan is men soms geneigd in de overwegingen te be-
trekken, dat het desbetreffende bedrijf staatloze
werknemers of werknemers van vreemde nationaliteit
in dienst heeft, die niet voor ontslag worden voor-
gedragen. Staatlozen en werknemers van vreemde na-
tionaliteit dienen echter ten opzichte van ontslag
met Nederlanders te worden gelijkgesteld^.
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vluchtelingen, Trb. 1951, 131, met inachtneming van de
bij de ondertekening afgelegde verklaring als bedoeld in
artikel 1, Afdeling B, van dat Verdrag.

Art.3. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47 van

de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij binnen het

Rijk wonen, voorts met Nederlanders gelijkgesteld

niet-Nederlanders, afkomstig uit Indonesie, het voorma-

lige Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalige Westelijk

Nieuw-Guinea, die zich voor, 1 januari 1968 met toe-

stemming van de Nederlandse Regering in Nederland hebben

gevestigd en die op het tijdstip van hun vestiging in Ne-

derland 50 jaar of ouder waren. Voor de toepassing van

het bepaalde in de vorige volzin wordt de gehuwde vrouw,

die jonger is dan haar man onderscheidenlijk de echtge-

noot van de gehuwde vrouw, bedoeld in.artikel 7, tweede

lid, onder c, van de Algemene Ouderdomswet, geacht het

50ste levensjaar te hebben voleindigd op dezelfde dag

als haar echtgenoot, onderscheidenlijk zijn echtgenote.

Art.3a. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47
van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders ge-
lijkgesteld staatsburgers van de Verenigde Staten van
Amerika, die gedurende de.-zes aan het bereiken van de
65-jarige leeftijd onmiddellijk voorafgaande jaren onaf-
gebroken binnen het Rijk hebben gewoond.

Art.3b. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47
van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders ge
lijkgesteld onderdanen van een land, dat het Verdrag
(no. 48) van de Internationale Arbeidsorganisatie be-
treffende behoud van de pensioenrechten van migranten,
1935, heeft bekrachtigd4e_

Art.3c. Voor de toepassing van de artikelen 44 en 47
van de Algemene. Ouderdomswet worden met Nederlanders ge-
lijkgesteld niet-Nederlanders, die de Surinaamse natio-
naliteit bezitten.

Art.4. Voor de toepassing van artikel 44 van de Alge-
mene Ouderdomswet worden, zolang zij in Oostenrijk
wonen, met Nederlanders gelijkgesteld Oostenrijkers, die
na het bereiken van de twintigjarige leeftijd gedurende
tenminste vijftien jaren al dan niet onafgebroken binnen
het Rijk hebben gewoond, mits zij gedurende de vijf aan
het bereiken van de 65-jarige leeftijd onmiddellijk

4e. Dit artikel is ingevoegd bij KB van 17 okt. 1969
(Stb. 452), en is in werking getreden op 30 okt.
1969. De landen die Verdrag no. 48 hebben
bekrachtigd zijn: Hongarije, Israel, Italie, Neder-
land, Polen, Spanje en Zuid-Slavie.
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voorafgaande jaren onafgebroken binnen het Rijk hebben

gewoond. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige

volzin is het bepaalde in de laatste volzin van artikel 1

van overeenkomstige toepassing.

Besluit van 26 januari 1961 (Stb. 29), tot vaststelling
van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in ar-
tikel 60, onder a, van de Algemene Weduwen- en Wezenwet
(gelijkstelling van niet-Nederlanders met Nederlanders),
11. gew. bij besluit van 17 juni 1977 (Stb. 367).

Art.l. 1. Voor de toepassing van artikel 58 van de Al-
gemene Weduwen- en Wezenwet worden, zolang zij binnen
het Rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld
niet-Nederlandse weduwen, die:

a. gedurende het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan
het overlijden van haar echtgenoot, onafgebroken binnen
het Rijk hebben gewoond en

b. gedurende het tijdvak, gelegen tussen 30 september
1954 en 1 oktober 1959, onafgebroken binnen het Rijk
hebben gewoond.

2. Voor de toepassing van artikel 58 van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet worden, zolang zij binnen het Rijk
wonen met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlandse
wezen, die:

a. gedurende het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan
het overlijden van de in artikel 57 van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet bedoelde man onderscheidenlijk
vrouw, onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond, of,
indien zij zijn geboren binnen een jaar voor bedoeld
overlijden, van het tijdstip van hun geboorte tot het
tijdstip van bedoeld overlijden onafgebroken binnen het
Rijk hebben gewoond, of, indien zij geboren zijn na be-
doeld overlijden, binnen het Rijk zijn geboren, en

b. gedurende het tijdvak, gelegen tussen 30 september
1954 en 1 oktober 1959 of, indien zij na 1 oktober 1954
zijn geboren, van het tijdstip van hun geboorte tot 1 ok-
tober 1959 onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond.

Art.2. 1. Voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden met
Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlandse weduwen, af-
komstig uit Indonesie, het voormalige Nederlands
Nieuw-Guinea of het voormalige Westelijk Nieuw-Guinea,
die zich voor 1 januari 1968 met toestemming van de Ne-
derlandse Regering in Nederland hebben gevestigd.

2. Voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d van de
Algemene Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders
gelijkgesteld, niet-Nederlandse wezen, afkomstig uit
Indonesie, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea of het
voormalige Westelijk Nieuw-Guinea, die zich voor 1 ja-
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nuari 1968 met toestemming van de Nederlandse Regering
in Nederland hebben gevestigd, alsmede binnen het Rijk
geboren niet-Nederlandse wezen, indien de in artikel 57,
onderscheidenlijk artikel 58c van de Algemene Weduwen-
en Wezenwet bedoelde man onderscheidenlijk vrouw uit
Indonesie of het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea af-
komstig was en zich met toestemming van de Nederlandse
Regering in Nederland had gevestigd.

Art.3. 1. Voor de toepassing van artikel-58 van de Al-
gemene Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders ge-
lijkgesteld niet-Nederlandse weduwen en wezen, die op 31
juli 1963 hun woonplaats hadden in de voormalige
grenscorrectiegebieden en op die datum recht hadden op
een tijdelijke weduwenuitkering of een weduwenpensioen
onderscheidenlijk wezenpensioen ingevolge de Algemene
Weduwen- en Wezenwet, indien en voor zolang zij in de
Bondsrepubliek Duitsland dan wel in Nederland wonen.

2. Onder de voormalige grenscorrectiegebieden worden
verstaan de gebieden langs *de Nederlands-Duitse grens,
welke op 23 april 1949 in overeenstemming met Ons besluit
van 22 april 1949 (Stb. J 181) voorlopig bij het Rijk
werden gevoegd, voor zover die gebieden op 1 augustus
1963 naar de. Bondsrepubliek zijn overgegaan uit hoofde
van het op 8 april 1960 gesloten Algemene Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland, goedgekeurd bij Rijkswet van 9 mei 1963 (Stb.
198).

Art.4. 1.Voor de toepassing van artikel 58 van de Alge-
mene Weduwen- en Wezenwet worden, zolang zij in Oosten-
rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld Oostenrijkse
weduwen, die aan de in artikel 1, eerste lid, onder a en
b genoemde voorwaarden voldoen.

2. Voor de toepassing van artikel 58 van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet worden, zolang zij in Oostenrijk
wonen, met Nederlanders gelijkgesteld Oostenrijkse
wezen, die aan de in artikel 1, tweede lid, onder a en b
genoemde voorwaarden voldoen.

Art.S. Voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d
van. de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden met
Nederlanders gelijkgesteld de weduwen en de wezen, die
staatsburgers zijn van de Verenigde Staten van Amerika.

Art.6. Voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden met
Nederlanders gelijkgesteld de onderdanen van een land,
dat het Verdrag (no. 48) van de Internationale Arbeids-
organisatie betreffende behoud van de pensioenrechten
van migranten, 1935, heeft bekrachtigd49.
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L`J Art.6a. Voor de toepassing van de artikelen 58 en 58d
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden met
Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlandse weduwen en
wezen, die de Surinaamse nationaliteit bezitten.

Art.7. 1. Voor de toepassing van artikel 58d van de Al-
gemene Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders ge-
lijkgesteld de niet-Nederlandse weduwen, wier
laatstoverleden echtgenoot op de dag van zijn overlijden
ingevolge artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet als
verzekerde ingevolge die wet werd beschouwd.

2. Voor de toepassing van artikel 58d van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders gelijkge-
steld niet-Nederlandse wezen, indien de in artikel 58c
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet bedoelde man onder-
scheidenlijk vrouw op de dag van het overlijden inge-
volge artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet als
verzekerde ingevolge die wet werd beschouwd.

Art.B. 1. Voor de toepassing van artikel 58d van de Al-
gemene Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders ge-
lijkgesteld de niet-Nederlandse weduwen, wier
laatstoverleden echtgenoot:

a. voor of op de dag van zijn overlijden de leeftijd
van 65 jaar had bereikt en

b. gedurende de zes aan het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar onmiddellijk voorafgaande jaren onafgebroken
hetzij verzekerd is geweest ingevolge de Algemene Ouder-
domswet, hetzij binnen het Rijk heeft gewoond.

2. Voor de toepassing van artikel 58d van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet worden met Nederlanders gelijkge-
steld niet-Nederlandse wezen, indien de in artikel 58c
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet bedoelde man onder-
scheidenlijk vrouw op de dag van het overlijden aan de in
het vorige lid onder a en.b gestelde voorwaarden voldeed.

Besluit van 17 januari 1963 (Stb. 25), houdende vast-
stelling van een algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in artikel 2, derde en vierde lid, van de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (uitbreiding en be-
perking kring der. verzekerden), 11. gew. bij Besluit van
18 dec. 1968 (Stb. 682).

a9. Dit artikel werd ingevoegd bij KB van 17 oktober 1969
(Stb. 452) en trad op 30 okt. 1969 in werking.
De landen die Verdrag no. 48 hebben bekrachtigd
zijn: Hongarije, Israel, Italie, Nederland, Polen,
Spanje en Zuid-Slavie.
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Art.l. Als werknemer in de zin van de Kinderbijslagwet
voor loontrekkenden wordt beschouwd:

a. degene, die buiten het Rijk woont en, in dienstbe-
trekking staande tot een binnen het Rijk wonende of ge-
vestigde werkgever, deel uitmaakt van het personeel van
het zich bewegend (varend en rijdend) gedeelte van een
transportonderneming, niet behorende tot de zeevaart;

b. de Nederlander, die in dienstbetrekking staande tot
een binnen het Rijk wonende of gevestigde werkgever,
deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, dat
niet binnen het Rijk zijn thuishaven heeft,

1. mits hij voor de heffing van de loonbelasting
geacht wordt zijn dienstbetrekking binnen het Rijk te
vervullen of te hebben vervuld.

Art.2. In afwijking van het bepaalde in het eerste en
tweede lid van artikel 2 van de Kinderbijslagwet voor
loontrekkenden wordt niet als werknemer beschouwd:

a. degene, die binnen het Rijk woont, doch buiten het
Rijk in dienstbetrekking arbeid verricht en ter zake van
die arbeid krachtens een in het land, waar hij werkt,
geldende wettelijke regeling inzake kinderbijslag verze-
kerd is;

b. degene, die binnen het Rijk woont en, in dienstbe-
trekking staande tot een buiten het Rijk wonende of ge-
vestigde werkgever, deel uitmaakt van het personeel van
het zich bewegend (varend of rijdend) gedeelte van een
transportonderneming, niet behorende tot de zeevaart, en
ter zake daarvan krachtens een in het land, waar zijn
werkgever woont of gevestigd is, geldende wettelijke re-
geling inzake kinderbijslag verzekerd is;

c. degene, die binnen het Rijk woont en die ingevolge
een buitenlandse wettelijke regeling een soortgelijke
uitkering als bedoeld in artikel 8, onder a, b, d, e of f
van de kinderbijslagwet voor loontrekkenden ontvangt, of
wel uitkering mist over soortgelijke dagen als bedoeld
in artikel 8, onder c, van die wet, een en ander indien
hij verzekerd blijft krachtens de onder a of b bedoelde
wettelijke regeling inzake kinderbijslag en hij noch een
uitkering ontvangt uit hoofde waarvan hij ingevolge de
bepalingen van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden
als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, noch
arbeid verricht.

d. degene, die binnen het Rijk woont en die geheel of
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en uit een onder a,
onderscheidenlijk b, bedoelde dienstbetrekking van de
werkgever met wie die dienstbetrekking werd aangegaan,
een uitkering ten bedrage van ten minste de helft van
zijn normale loon geniet, evenwel indien en zolang hij
geen arbeid verricht en verzekerd blijft krachtens de
onder a, .onderscheidenlijk b, bedoelde wettelijke re-
geling inzake kinderbijslag;
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e. de binnen het Rijk verblijfhoudende diplomatieke en
beroepsconsulaire vertegenwoordiger van een andere
Mogendheid en de hem toegevoegde ambtenaren, mits zij
geen Nederlander zijn;

f. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie
een regeling inzake uitkering wegens ouderdom en over-
lijden alsmede inzake kinderbijslag van een volken-
rechtelijke organisatie van toepassing is, in de
gevallen, door Onze Minister en Onze Minister van Bui-
tenlandse Zaken aan te wijzen;

g. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie
een regeling inzake uitkering wegens ouderdom en over-
lijden alsmede inzake kinderbijslag van een ander deel
van het Koninkrijk van toepassing is, in de gevallen,
door Onze Minister en Onze Minister, die bevoegd is in-
zake aangelegenheden, de andere delen van het Koninkrijk
betreffende, aan te wijzen;

h. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen

het Rijk te wonen en niet reeds begrepen is in het be-

paalde onder f of g, in de gevallen, door Onze Minister

aan te wijzen;

i. de vreemdeling, die deel uitmaakt van de bemanning
van een zeevaartuig, dat binnen het Rijk zijn thuishaven
heeft, mits hij woont aan boord van dat vaartuig-

N

OP

Besluit van 11 maart 1965 (Stb. 113), houdende opdracht
aan.het Emigratiebestuur tot het verstrekken van lenin-
gen.aan de Nederlandse emigranten.

Art.l. Het Emigratiebestuur verstrekt onder goed-,
keuring van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid leningen ten behoeve van Nederlandse emigranten
of instellingen van en voor Nederlandse emigranten in de
onderscheidene immigratielanden.

Besluit verhoging daglonen van in het buitenland wonende
Personen. Besluit van 26 juni 1967 (Stb. 338), houdende
vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Wet overgangs-
regeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Art.l. Het bepaalde in artikel 20, eerste lid, onder a,

van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsver-

zekering vindt geen toepassing ten aanzien van:

a. de personen, die op 1 juli 1967 hun woonplaats
hebben in Belgie, Frankrijk, de Bondsrepubliek
Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Italie of Oos-
tenrijk;

312



b. de onderdanen van de landen, die het door de Inter-
nationale Arbeidsconferentie aanvaarde Verdrag no. 19,
betreffende de gelijkheid van behandeling voor de toe-
passing van de ongevallenverzekering (Trb. 1957, no.
155) hebben bekrachtigd, mits zij op 1 juli 1967 hun
woonplaats hebben in Het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittanie en Noord-Ierland, Zuidslavie of Spanje;

c. Zwitsers, die op 1 juli 1967 hun woonplaats hebben
in Zwitserland.

N.P

N P

Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden.
Besluit van 27 juni 1967 (Stb. 343), 11. gew. bij besluit
van 10 dec. 1980 (Stb. 759).

Art.l. Als werknemer in de zin van de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de
Werkloosheidswet wordt beschouwd:

a. degene, die buiten het Rijk woont en, in dienstbe-
trekking staande tot een binnen het Rijk wonende of ge-
vestigde werkgever, deel uitmaakt van het personeel van
het zich bewegend (varend of rijdend) gedeelte van een
transportonderneming, niet behorende tot de zeevaart;

b. de Nederlander die, in dienstbetrekking staande tot
een binnen het Rijk wonende of gevestigde werkgever,
deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, dat
niet binnen het Rijk zijn thuishaven heeft, mits hij voor
de heffing van de loonbelasting geacht wordt zijn
dienstbetrekking' binnen het Rijk te vervullen.

Art.2. In afwijking van het bepaalde in het eerste en
tweede lid van de artikelen 3 van de biet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werk-
loosheidswet wordt niet als werknemer beschouwd:

a. degene, die binnen het Rijk woont, doch buiten het
Rijk in dienstbetrekking arbeid verricht en ter zake van
die arbeid krachtens een *in het land waar hij werkt gel-
dende wettelijke regeling verzekerd is tegen geldelijke
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werk-
loosheid;

b. degene, die binnen het Rijk woont en, in dienstbe-
trekking staande tot een buiten het Rijk wonende of ge-
vestigde werkgever, deel uitmaakt van het personeel van
het zich bewegend (varend of rijdend) gedeelte van een
transportonderneming, niet behorende tot de zeevaart, en
ter zake daarvan krachtens een in het land, waar zijn
werkgever woont of gevestigd is, geldende wettelijke re-
geling verzekerd is tegen geldelijke gevolgen van
langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;

c. de binnen het Rijk verblijf houdende diplomatieke
en beroepsconsulaire vertegenwoordiger van een andere
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Mogendheid en de hem toegevoegde. ambtenaren, mits zij
geen Nederlander zijn;

d. degene , die binnen het Rijk verblijf houdt en op
wie een regeling inzake verzekering tegen geldelijke ge-
volgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werk-
loosheid van een volkenrechtelijke organisatie van
toepassing is, in de gevallen, door Onze Minister en Onze
Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen;

e. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie

een regeling inzake de verzekering tegen geldelijke ge-

volgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werk-

loosheid van een ander deel van het Koninkrijk van

toepassing is, in de gevallen door Onze Minister en Onze

Minister, die bevoegd is inzake aangelegenheden, de an-

dere delen van het Koninkrijk betreffende, aan te

wijzen;

f. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen

het Rijk te wonen en niet reeds begrepen is in het be-

paalde onder d of e, in de gevallen, door Onze Minister

aan te wijzen50;

g. de vreemdeling, die deel uitmaakt van de bemanning
van een zeevaartuig, dat binnen het Rijk zijn thuishaven
heeft, mits hij woont aan boord van dat vaartuig;

h. degene, die, in dienstbetrekking staande tot een
buiten het Rijk wonende of gevestigde werkgever, deel
uitmaakt van de bemanning van een zee- of binnenvaartuig
en tijdelijk binnen het Rijk werkzaam is;

i. degene, niet reeds begrepen in het bepaalde onder
d, e, f of h, die buiten het Rijk woont en, in dienstbe-
trekking staande tot een buiten het Rijk wonende of ge-
vestigde werkgever, tijdelijk binnen het Rijk werkzaam
is, indien bij de aanvang dier werkzaamheden kan worden
aangenomen, dat deze niet langer dan zes maanden gere-
kend van de aanvang dier werkzaamheden af, binnen het
Rijk, zullen worden verricht. Onze Minister is bevoegd
in bepaalde gevallen van het bepaalde in de vorige volzin
en de aldaar genoemde termijn af te wijken. Een buiten
het Rijk doorgebrachte verlofperiode geldt niet als
onderbreking van bovenbedoelde termijnen.

Besluit vreemdelingen sociale werkvoorziening. Besluit
van 30 sept. 1968 (Stb. 511), houdende regelen be-
treffende de dienstbetrekking van niet-Nederlanders en
niet in Nederland woonachtige personen krachtens de Wet
Sociale Werkvoorziening.

50. Zie de beschikking van de Staatssecretaris van So-
ciale Zaken van 31 maart 1980 (Stcrt. 131), pg. 337.
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Art.2. Voor de toepassing van de wet worden met
Nederlanders gelijk gesteld:

a.. Ambonezen, die in 1951 in groepsverband in Neder-
land zijn gekomen, en hun nakomelingen;

b. personen zonder nationaliteit, die vroeger
Nederlanders zijn geweest en rechtmatig in Nederland
wonenS1.

Art.3. Voorts worden voor de toepassing van de wet met
in Nederland hun woonplaats hebbende Nederlanders ge-
lijkgesteld personen, die, niet-Nederlander of niet in
Nederland woonachtig zijnde, op het tijdstip van in-
'werkingtreding van de wet in een dienstverband krachtens
een der in artikel 49 van de wet genoemde regelingen
waren, mits sedertdien hun dienstbetrekking niet is on-
derbroken.

Besluit rijksvergoeding bijzondere groepen sociale werk-
voorziening. Besluit van 30 sept. 1968 (Stb. 515).

Art.2. Als groepen van werknemers bedoeld in artikel
41, tweede lid, van de wet worden aangewezen de groepen
van personen, aan wie een periodieke uitkering wordt
verstrekt, dan wel, indien zij geen werknemer in de zin
van de wet (de WSW, red.) zouden zijn, zou kunnen worden
verstrekt uit hoofde van een der navolgende regelingen:

a. de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers
1940-1945 (Stb. 1964, 549);

b. de Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964,
550);

c. de Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551).

Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening.
Besluit van 30 sept. 1968 (Stb. 518), 11. gew. bij be-
sluit van 13 juli 1981 (Stb. 473).

Art.12. 3. Geen arbeid wordt verricht:
b. op Nieuwjaarsdag, de beide Kerstdagen en de dag,

waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd, alsmede
op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.

51. Uit de Nota van Toelichting: '"In de overige gevallen
zal gebruik moeten worden gemaakt van de in art. 47,
lid 2 WSW neergelegde mogelijkheid van incidentele
gelijkstelling met Nederlanders door de Minister.
Bij de beoordeling van dergelijke gevallen zal ui-
teraard rekening worden gehouden met eventuele uit
internationale verdragen voortvloeiende rechten".
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Besluit tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering.
Besluit van 31 dec.- 1968, no. 210260 (Stcrt. 254), 11.

N P

C L

gew. bij besluit van 12 dec. 1979, no 24215 (Stcrt. 248).

Art.20a. 1. De verzekerde heeft alleen aanspraak op
tandheelkundige hulp als bedoeld in dit besluit op za-
terdagen, op zondagen, op algemeen erkende feestdagen in
de zin van de Algemene termijnenwet en op bij of krach-
tens die wet daarmede gelijkgestelde dagen, indien het
verlenen van deze hulp in redelijkheid niet kan worden
uitgesteld tot de eerstvolgende dag, niet zijnde een za-
terdag, een zondag, een algemeen erkende feestdag in de
zin van de Algemene termijnenwet of een bij of krachtens
die wet daarmede gelijkgestelde dag.

Regeling complementaire arbeidsvoorziening beeldende
kunstenaars (Beeldende Kunstenaarsregeling). Besluit van
de Minister van Sociale Zaken van 13 dec. 1971, WO
34556/IIIa. (Stcrt. 256). 11. gew. bij besluit van 29
dec. 1981 (Stcrt. 1982, 23).

Art.3. 1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid kan
een voorziening slechts worden getroffen ten behoeve van
de beeldende kunstenaar die:

c. Nederlander is;
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kun-

nen met toestemming van de minister en gehoord de cen-
trale commissie ook ten behoeve van een kunstenaar die de
leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt en van een
kunstenaar die geen Nederlander is, voorzieningen worden
getroffen.

Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Ouderdomswee
en Algemene Weduwen- en Wezenwet. Besluit van 22 dec.
1971 (Stb. 798), zoals gew. bij besluit van 23 juli 1974
(Stb. 519).

Art.3. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige
lid bedraagt de premie voor een Nederlander voor ieder in
het tijdvak gelegen vol kalenderjaar, ten aanzien
waarvan ten genoegen van de Sociale Verzekeringsbank
aannemelijk wordt gemaakt, dat zulks tot een lagere uit-
komst leidt, eenzelfde percentage van zijn inkomen in
het desbetreffende kalenderjaar als ingevolge artikel 28
van de Algemene Ouderdomswet onderscheidenlijk ingevolge
artikel 42 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet voor dat
jaar geldt, doch ten minste 5Z van het bedrag, dat een
verzekerde ingevolge die wetten over het desbetreffende
jaar ten. hoogste verschuldigd kan zijn.
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3. Onder inkomen wordt voor de toepassing van het vo-

rige lid verstaan hetgeen ingevolge de Algemene Ouder-

domswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet voor de

premieheffing als inkomen van de belanghebbende zou zijn

aangemerkt, indien de belanghebbende en de eventuele

echtgenoot gedurende het gehele kalenderjaar, waarop de

premiebetaling betrekking heeft, als ingezetene van Ne-

derland ingevolge genoemde wetten verzekerd zouden zijn

geweest.

4. Indien de belanghebbende een gehuwde vrouw is, wier
echtgenoot de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft
bereikt, wordt voor de toepassing van het tweede lid on-
der inkomen verstaan hetgeen ingevolge de Algemene Ou-
derdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet voor de
premieheffing als inkomen van haar echtgenoot zou zijn
aangemerkt, indien zij en haar echtgenoot gedurende het
gehele kalenderjaar, waarop de premiebetaling betrekking
heeft, als ingezetene van Nederland ingevolge genoemde
wetten verzekerd zouden zijn geweest.

N P Art.8. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige

lid bedraagt de premie voor een Nederlander, mits ten ge-

noegen van de Sociale Verzekeringsbank aannemelijk wordt

gemaakt, dat zulks tot een lagere uitkomst leidt, voor

ieder in het tijdvak gelegen vol kalenderjaar, eenzelfde

percentage van zijn inkomen, als ingevolge artikel 28

van de Algemene Ouderdomswet voor het jaar, waarin de

verplichte verzekering ingevolge die wet voor de belang-

hebbende een aanvang neemt, ten tijde van de aanvang van

zijn verzekering is vastgesteld, doch ten minste 5% van

het bedrag, dat naar de wettelijke bepalingen geldende

op genoemd tijdstip een verzekerde ingevolge genoemde

wet over laatstbedoeld jaar ten hoogste verschuldigd'kan

zijn.

3. Onder inkomen wordt voor de toepassing van het vo-
rige lid verstaan hetgeen ingevolge de Algemene Ouder-
domswet voor de premieheffing als inkomen van de
belanghebbende zou zijn aangemerkt, indien de belang-
hebbende en de eventuele echtgenote gedurende het gehele
kalenderjaar, waarin de verplichte verzekering een aan-
vang neemt, als ingezetene van Nederland ingevolge
genoemde wet verzekerd zouden zijn geweest.

4. Indien de belanghebbende een gehuwde vrouw is, wier

echtgenoot op de dag, waarop de verplichte verzekering

een aanvang neemt, de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft

bereikt, wordt voor de toepassing van het tweede lid on-

der inkomen verstaan hetgeen ingevolge de Algemene ou-

derdomswet voor de premieheffing als inkomen van haar

echtgenoot zou zijn aangemerkt, indien zij en haar echt-

genoot gedurende het gehele kalenderjaar, waarin de

verplichte verzekering een aanvang neemt, als ingezetene

van Nederland ingevolge genoemde wet verzekerd zouden

zijn geweest.

317



P Art.14. 1. Degenen, die na het bereiken van de leef-
tijd van 15 jaar, doch voor 1 januari 1957, binnen het
Rijk heeft gewoond dan wel verzekerd is geweest inge-
volge de Algemene Ouderdomswet dan wel verzekerd is of is
geweest ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Alge-
mene Weduwen- en Wezenwet en gedurende een of meer
tijdvakken, gelegen na 31 december 1956, niet ingevolge
de Algemene Ouderdomswet onderscheidenlijk de Algemene
Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet verze-
kerd is geweest, is tot premiebetaling bevoegd over een
tijdvak, waarover hij niet ingevolge genoemde wetten
verzekerd is of is geweest, liggende na en aansluitende
aan 31 december 1956, dan wel liggende na en aansluitende
aan een tijdvak, waarover-hij ingevolge de Algemene Ou-
derdomswet onderscheidenlijk de Algemene Ouderdomswet en
de Algemene Weduwen- en Wezenwet verzekerd was, doch ge-
legen voor de dag, waarop hij de leeftijd van 65 jaar
bereikt of had bereikt.

5. Ten aanzien van degene, die na het bereiken van de
leeftijd van 15 jaar, doch voor 1 januari 1957 niet bin-
nen het Rijk heeft gewoond en op laatstgenoemde datum
niet verzekerd was ingevolge de Algemene Ouderdomswet,
wordt, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid,
onder a, met betrekking tot het tijdvak, liggende na en
aansluitende aan 31 december 1956, onder premiebetaling
als bedoeld in het eerste lid verstaan: premiebetaling
op de voet van het bepaalde in artikel 6.

Besluit van 22 december 1971 (Stb. 802), houdende vast-

stelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld

in artikel 59, derde lid, van de Algemene Weduwen- en We-

zenwet (Aanwijzing van gevallen waarin uitsluitings-

gronden voor het recht op pensioen buiten toepassing

blijven).

Art.2. Het bepaalde in de artikelen 14, eerste lid, on-
der a, en 18, eerste lid, onder a, van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet blijft buiten toepassing:

a. indien het overlijden heeft plaatsgevonden na 30
september 1959, doch voor de datum van inwerkingtreding
van dit besluit, mits de overledene na het bereiken van
de leeftijd van 15 jaar, doch voor het bereiken van de
leeftijd van 65 jaar binnen het Rijk heeft gewoond;

b. indien het overlijden plaatsvindt na de dag vooraf-
gaande aan de datum' van inwerkingtreding van dit
besluit, mits de overleden verzekerde voor of op die da-
tum de leeftjd van 65 jaar had bereikt en hij na het be-
reiken van de leeftijd .van -15 jaar, doch voor het
bereiken 'van de leeftijd van 65 jaar binnen het Rijk
heeft gewoond.
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Art.3. Het bepaalde in de artikelen 14, eerste lid, on-
der b, en 18, eerste lid, onder b, van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet blijft buiten toepassing:

a. indien het overlijden heeft plaatsgevonden na 30
september 1959, doch voor de datum van inwerkingtreding
van dit besluit, mits de overleden verzekerde voor de
aanvang van zijn verzekering, doch na het bereiken van de
leeftijd van 15 jaar en voor het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar binnen het Rijk heeft gewoond.

b. indien het overlijden plaatsvindt binnen een jaar
na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mits de
overleden verzekerde voor de aanvang van zijn verze-
kering, doch na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar
en voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar binnen
het Rijk heeft gewoond.

Veiligheidsbesluit Tankschepen. Besluit van 30 juli
1974 (Stb. 566).

Art.4. 3. De arbeiders bedoeld in het eerste lid,
dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn,
tenzij alle arbeiders in een ploeg eenzelfde andere taal
voldoende beheersen.

Besluit regelen met betrekking tot voorzieningen tot be-
houd, herstel of ter bevordering van de arbeidsge-
schiktheid en andere voorzieningen.- Besluit van 14
augustus 1976 (Stb. 434).

Art.2. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige
lid is de bedrijfsvereniging bevoegd:

c. een voorziening als bedoeld in artikel 57, tweede
lid, van de Wet van degene, die om een andere reden dan
het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer verze-
kerd is, voort te zetten, met dien verstande dat de
beoordeling van de behoefte aan die voorziening rede-
lijkerwijs mogelijk moet zijn en met inachtneming van de
in zijn woon- of verblijfplaats geldende maatstaven
dient te geschieden;

Art.3. De bedrijfsvereniging is bevoegd de verzekerde,

die zich buiten het Rijk bevindt, in aanmerking te

brengen voor voorzieningen als bedoeld in artikel 57,

eerste en tweede lid, van de Wet (de AAW, red.), met dien

verstande dat de beoordeling van de behoefte aan die

voorzieningen redelijkerwijs mogelijk moet zijn en met

inachtneming van de in zijn woon- of verblijfplaats gel-

dende maatstaven.
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Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen. Besluit van 19 okt. 1976 (Stb.
557), 11. gew. bij besluit van 23 maart 1981 (Stb. 173).

Art. 1. 1. Als verzekerde wordt aangemerkt:
le. in de zin van de Algemene Ouderdomswet, mits de be-

trokkene de leeftijd van 15 jaar, doch nog niet die van
65 jaar heeft bereikt en niet reeds ingevolge het eerste
l i d van artikel 6 van di e wet verzekerd i s,

2e. in de zin van de Algemene Weduwen- en Wezenwet,
mits de betrokkene de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt
en niet reeds ingevolge het eerste lid van artikel 7 van
die wet verzekerd is,

3e. in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet, mits
de betrokkene de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt en
niet reeds ingevolge het eerste lid van artikel 6 van die
wet verzekerd is,

4e. in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten, mits de betrokkene niet reeds ingevolge het
eerste lid van artikel 5 van die wet verzekerd is,

5e. in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet, mits de betrokkene de leeftijd van 65 jaar nog niet
heeft bereikt en niet reeds ingevolge het eerste lid van
artikel 4 van di e wet verzekerd is:

a. de buiten het Rijk verblijf houdende weduwe, wier
overleden echtgenoot op de dag van zijn overlijden inge-
volge het bepaalde bij en met inachtneming van het be-
paalde krachtens de artikelen 3, vierde lid, van de
Algemene Ouderdomswet, 3, vierde lid, van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet, 3, vierde lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet, 3, vierde lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en 3, vierde lid, van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet geacht werd binnen het
Rijk te wonen, gedurende een jaar of een door Onze Minis-
ters te bepalen langere termijn na vorenbedoelde dag;

b. het buiten het Rijk verblijf houdende kind, voor
wie degene, die op grond van het bepaalde onder a verze-
kerd is, ingevolge de Algemene kinderbijslagwet. recht op
kinderbijslag heeft;

c. het buiten het Rijk wonende kind, voor wie een inge-
zetene ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet recht op
kinderbijslag heeft;

d. degene, die buiten het Rijk woont, en, in dienstbe-
trekking staande tot een binnen het Rijk wonende of.ge-
vestigde werkgever, deel uitmaakt van het personeel van
het zich bewegend (varend of rijdend) gedeelte van een
transportonderneming, niet behorende tot de zeevaart;

e. degene, die buiten het Rijk woont en ziekengeld
ontvangt hetzij krachtens de verplichte verzekering in-
gevolge de Ziektewet, hetzij ingevolge een regeling bij
ziekte, welke geldt voor degenen, wier arbeidsverhouding
ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder a,
der Ziektewet niet als dienstbetrekking wordt beschouwd;
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f. degene, die buiten het Rijk woont en geen uitkering
ontvangt als bedoeld onder e op grond van de in de aldaar
bedoelde wet of regeling vastgestelde wachtdagen;

g. degene, die buiten het Rijk woont op het grondge-
bied van een lid-Staat van de Europese Economische Ge-
meenschap of op het grondgebied van een Staat, waarmee
een overeenkomst is gesloten, welke bijzondere be-
palingen bevat inzake takken van verzekering, die over-
eenkomen met de in de aanhef van dit artikel genoemde, of
op het grondgebied van door Onze Minister van Sociale Za-
ken aan te wijzen Staten, en die hetzij:

10.. een uitkering ontvangt naar een arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 45Z krachtens de verplichte
verzekering ingevolge de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.

20. een uitkering ontvangt naar een arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 45Z krachtens de Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening militairen.

30. een pensioen ontvangt op basis van een arbeidson-
geschiktheid van ten minste 45% op grond van de Algemene
burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet of de
Algemene militaire pensioenwet.

evenwel indien hij noch krachtens een buitenlandse

wetgeving een soortgelijke uitkering of een soortgelijk

pensioen ontvangt, noch arbeid verricht;

h. de Nederlander, die, in dienstbetrekking staande
tot een binnen het Rijk wonende of gevestigde werkgever,
.deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, dat
niet binnen het Rijk zijn thuishaven heeft, mits hij voor
de heffing van de loonbelasting geacht wordt zijn
dienstbetrekking binnen het Rijk te vervullen of te
hebben vervuld;

i. de gehuwde vrouw, die woont aan boord van het door
haar echtgenoot bevaren schip, mits haar echtgenoot in-
gevolge artikel 6, eerste lid, van de Algemene Ouder-
domswet, artikel 7, eerste lid, van de Algemene Weduwen-
en Wezenwet, artikel 6, eerste lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet, artikel 5, eerste lid, van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 4, eerste lid,
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of ingevolge
het bepaalde onder d of h verzekerd is;

j. degene, die buiten het Rijk woont en hetzij:
10. een uitkering ontvangt ingevolge de Algemene Ou-

derdomswet,
20. een weduwenpensioen of een tijdelijke

weduwenuitkering ontvangt ingevolge de Algemene Weduwen-
en Wezenwet,

30. een uitkering ontvangt ingevolge de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet naar een arbeidsongeschiktheid
van ten minste 45Z of op grond van artikel 58, eerste en
derde lid, van die wet een toelage ontvangt, welke, ver-
meerderd met de eventueel genoten eerderbedoelde uit-
kering, 40% van zijn grondslag of meer bedraagt,
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40. behoort tot een groep van door Onze Minister van

Sociale Zaken aan te wijzen personen, (Na dit besluit op-

genomen onder g)

evenwel indien hij noch krachtens een buitenlandse

wetgeving een uitkering ontvangt wegens ouderdom, over-

lijden of langdurige arbeidsongeschiktheid, noch arbeid

verricht, doch in beide gevallen gedurende ten hoogste

een jaar na de dag met ingang waarvan op betrokkene het

hiervoor bepaalde onder 10, 2°, 31, of 4° van toepassing

werd; de in de vorige zinsnede bedoelde beperking tot ten

hoogste een jaar geldt niet voor degene, die zijn woon-

plaats heeft op het grondgebied van een Lid-Staat van de

Europese Economische Gemeenschap, van een Staat, waarmee

een overeenkomst gesloten is, -welke bijzondere be-

palingen. bevat inzake takken van verzekering, die

gesloten is, overeenkomen met de in de aanhef van dit ar-

tikel genoemde, of van door Onze Ministrer van Sociale

Zaken aan te wijzen Staten,

k. degene, die buiten het Rijk woont en die binnen het
Rijk als musicus of anderszins als artiest optreedt en
ter zake van dit optreden aan de loonbelasting is onder-
worpen, tenzij Onze Minister van Sociale Zaken, gehoord
de Sociale Verzekeringsraad, heeft verklaard, dat eerst-
genoemde zijn werkzaamheden verricht in de uitoefening
van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een
beroep.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid
worden de in dat lid bedoelde personen niet als verze-
kerde in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet aangemerkt, indien zij uitsluitend op grond van het
bepaalde in onderdeel j, onder 20, van het eerste lid als
verzekerde worden aangemerkt.

4. Als verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten wordt, voor zover nodig in afwijking
van het tweede lid, mede aangemerkt de niet-ingezetene,
die uitsluitend in verband met zijn verpleging in een
door Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene
aan te wijzen inrichting, welke overeenkomt met een op
grond van artikel ,8 van die wet erkende inrichting,
buiten het Rijk verblijft, indien

a. hij onmiddellijk voor de aanvang van zijn ver-
pleging op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten verzekerd was of verzekerd zou zijn geweest,
indien die wet toen reeds van kracht zou zijn geweest, en

b. het aannemelijk is, dat hij zich bij beeindiging
van zijn verpleging binnen het Rijk zal vestigen.

5. Als verzekerde in de zin van de Algemene Weduwen- en
Wezenwet wordt aangemerkt, mits de betrokkene de leef-
tijd van 65 jaar heeft bereikt en niet reeds ingevolge
het eerste lid van artikel 7 van die wet dan wel op grond
van het eerste lid ingevolge die wet verzekerd is,
degene, die,

a. buiten het Rijk woont, en
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b. gedurende de zes aan het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar onmiddellijk voorafgaande jaren
onafgebroken, hetzij verzekerd is geweest ingevolge de
Algemene Ouderdomswet, hetzij binnen het Rijk heeft ge-
woond.

N P Art.2. 1. In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid van de artikelen 6 van de Algemene Ouderdomswet, 7
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, 6 van de Algemene
Kinderbijslagwet, 5 van de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten en 4 van de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet wordt niet als verzekerde in de zin van
die wetten aangemerkt:

a. de ingezetene, die buiten het Rijk in dienstbe-
trekking arbeid verricht en ter zake van die arbeid
krachtens een buitenlandse wettelijke regeling inzake
uitkering wegens ouderdom, overlijden en langdurige ar-
beidsongeschiktheid alsmede inzake kinderbijslag verze-
kerd is;

b. de ingezetene, die, in dienstbetrekking staande tot
een buiten het Rijk wonende of gevestigde werkgever,
deel uitmaakt van het personeel van het zich bewegend
(varend of rijdend) gedeelte van een transportonderne-
ming, niet behorende tot de zeevaart, en ter zake daarvan
krachtens een in het land, waar zijn werkgever woont of
gevestigd is, geldende wettelijke regeling inzake uit-
kering wegens ouderdom, overlijden en langdurige
arbeidsongeschiktheid alsmede inzake kinderbijslag ver-
zekerd is;

c. de ingezetene, die ingevolge een buitenlandse

wettelijke regeling een soortgelijke uitkering ontvangt

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, g of

j, onder 10, 2° of 3°, of wel uitkering mist over

soortgelijke dagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid,

onder f, een en ander indien hij verzekerd blijft krach-

tens de onder a of b bedoelde wettelijke regeling inzake

uitkering wegens ouderdom, overlijden en langdurige ar-

beidsongeschiktheid alsmede inzake kinderbijslag, en hij

noch arbeid verricht, noch een uitkering ontvangt wegens

ziekte, werkloosheid, langdurige arbeidsongeschiktheid,

ouderdom of overlijden krachtens een Nederlandse re-

geling;

d. de ingezetene, die geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt is en uit een onder a, onderscheidenlijk b,
bedoelde dienstbetrekking van de werkgever, met wie die
dienstbetrekking werd aangegaan een uitkering ten bedra-
ge van ten minste de helft van zijn normale loon geniet,
evenwel indien en zolang hij geen arbeid verricht en ver-
zekerd blijft krachtens de onder a, onderscheidenlijk b,
bedoelde wettelijke regeling inzake uitkering wegens ou-
derdom, overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid
alsmede inzake kinderbijslag;
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e. de binnen het Rijk verblijf houdende diplomatieke
en beroepsconsulaire vertegenwoordiger van een andere
Mogendheid en de hem toegevoegde ambtenaren, mits zij
geen Nederlander zijn;

f. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie
een regeling inzake uitkering wegens ouderdom, over-
lijden en langdurige arbeidsongeschiktheid alsmede in-
zake kinderbijslag van een volkenrechtelijke organisatie
van toepassing is, in de gevallen door Onze Minister en
Onze Ministers van Buitenlandse Zaken aan te wijzen;

g. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie
een regeling inzake uitkering wegens ouderdom, over-
lijden en langdurige arbeidsongeschiktheid alsmede in-
zake kinderbijslag van de Nederlandse Antillen van
toepassing is, in de gevallen,. door Onze Ministers en
Onze Minister, die bevoegd is inzake aangelegenheden, de
Nederlandse Antillen betreffende, aan te wijzen52;

h. degene, die niet geacht kan'worden blijvend binnen

het Rijk te wonen en niet reeds begrepen is in het be-

paalde onder f of g, in de gevallen, door Onze Ministers

aan te wijzenS3;

i. de binnen het Rijk wonende gehuwde vrouw, wier
echtgenoot ingevolge het-in dit lid onder a, b, c, d, e,

.f, g of h bepaalde niet verzekerd is;

S2. Aangewezen zijn:

a. de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse
Antillen en de hem toegevoegde ambtenaren, en
b. degene, die als ambtenaar van de Nederlandse
Antillen of van een publiekrechtelijke rechtspersoon
van dat land binnen het Rijk een studie-opdracht
vervult. (Beschikking 23-10-74 (Stcrt.1975, 19): ge-
geven tot uitvoering van het oude besluit).

ss. Aangewezen zijn:
a.. De Amerikaanse Staatsburger, die niet geacht kan
worden blijvend binnen het _Rijk te wonen en in
dienstbetrekking staat of tot het te 's-Gravenhage
gevestigde kantoor van de Aramco Overseas Company te
New York.
b. De Oostenrijkse Staatsburger, die niet geacht kan
worden blijvend binnen het Rijk te wonen, verzekerd
is krachtens een in Oostenrijk geldende regeling in-
zake geldelijke gevolgen van ouderdom én overlijden,
alsmede inzake-kinderbijslag en in dienstbetrekking
staat tot het Oostenrijks.Toeristenverkeersbureau te
Amsterdam.
c. de Portugese staatsburger, die niet geacht kan,
worden blijvend binnen het Rijk te wonen en binnen
het Rijk in dienstbetrekking staat tot het te Am-
sterdam gevestigde kantoor van het Portugees Natio-
naal Verkeersbureau.
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j . het eigen, het aangehuwde of het pleegkind van de-
gene, die ingevolge het in dit l i d onder e, f, g en h be-
paalde niet verzekerd is, mits het kind binnen het Rijk
geen bedrijf of beroep uitoefent, noch aan de loonbe-
lasting is onderworpen;

k. de binnen het Rijk wonende gehuwde vrouw, die niet
reeds is begrepen in het bepaalde onder i van dit lid, en
wier echtgenoot ingezetene is, doch krachtens een over-
eenkomst of een regeling inzake sociale zekerheid, welke
tussen Nederland en een of meer andere Mogendheden van
kracht is,. niet ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbij-
slagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet verzekerd is;

l.. de vreemdeling, die deel uitmaakt van de bemanning
van een zeevaartuig dat binnen het Rijk zijn thuishaven
heeft, mits hij woont aan boord van dat vaartuig.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van
artikel 5 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
wordt niet als verzekerde in de zin van die wet aange-
merkt, het binnen het Rijk wonende eigen en aangehuwde
kind dan wel pleegkind beneden de leeftijd van 15 jaar
van degene, die ingevolge het bepaalde in het eerste lid,
onder a, b, c en d, niet verzekerd is.

Besluit gelijkstelling van niet-Nederlanders met
Nederlanders. Besluit van 9 nov. 1976 (Stb. 570),
houdende vaststelling van een algemene maatregel van be-
stuur als bedoeld in artikel 92, onder a, van de AAW.

Art.l. Voor de toepassing van artikel 91 van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet worden met Nederlanders
gelijkgesteld niet-Nederlanders, die gedurende het tijd-
vak, gelegen tussen 30 september 1970 en 1 oktober 1976,
onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond.

Art.2. Voor de toepassing van artikel 91 van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet worden met Nederlanders
gelijkgesteld de onderdanen van een land, dat het
Verdrag (no. 48) van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie betreffende behoud van pensioenrechten van
migranten, 1935, heeft bekrachtigd.

Art.3. Voor de toepassing van artikel 91 van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet worden met Nederlanders
gelijkgesteld de onderdanen van een land, dat het
Verdrag (no. 118) van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen
onderdanen en vreemdelingen met betrekking 'tot de so-
ciale zekerheid, 1962, heeft bekrachtigd voor wat
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betreft de tak van sociale zekerheid, genoemd in artikel
2, eerste lid, onder d, van dat Verdrag.

N

P

P

Art.4. Voor de toepassing van artikel 91 van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswèt worden met Nederlanders
gelijkgesteld niet-Nederlanders, die de Surinaamse na-
tionaliteit bezitten.

Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet. Besluit van 19 nov. 1976 (Stb. 622),
houdende vaststelling van een algemene maatregel van be-
stuur als bedoeld in artikel 77 van de AAW, 11. gew. bij
besluit van 8 juli 1978 (Stb. 410).

Art.3. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige

lid wordt de premie voor een Nederlander, over ieder in

het tijdvak gelegen vol kalenderjaar, ten aanzien

waarvan ten genoegen van de bedrijfsvereniging aanneme-

lijk wordt gemaakt, dat zulks tot een lagere uitkomst

leidt, vastgesteld op een bedrag ter grootte van het per-

centage van de maatstaf, zoals ingevolge artikel 76 van

de Wet bij gelijk inkomen te zijnen aanzien voor dat jaar

zou gelden, indien hij zowel verplicht verzekerd was in-

gevolge de Wet als ingevolge de Algemene Ouderdomswet en

de Algemene Weduwen- en Wezenwet, doch ten minste op 5%

van het bedrag, dat voor een verzekerde ingevolge de Wet

over het 'desbetreffende jaar ten hoogste verschuldigd

kan zijn.

3.-Indien de belanghebbende een gehuwde vrouw is,

wordt de maatstaf vastgesteld op de premie ingevolge de

Algeme Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet,

die haar echtgenoot verschuldigd zou zijn over het ge-

hele kalenderjaar, waarop de premiebetaling betrekking-

heeft, indien hij en de belanghebbende als ingezetenen

van Nederland ingevolge de genoemde wetten verzekerd

zouden zijn geweest.

Art.1O. 1. Degene, die als verzekerde wordt beschouwd
heeft in afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de
Wet. eerst recht op toekenning van arbeidsonge-
schiktheidsuitkering zodra hij hier te lande onafgebro-
ken 52 weken arbeidsongeschikt is geweest en indien de
arbeidsongeschiktheid na afloop van deze periode nog
voortduurt.

2. Indien ten genoegen van de bedrijfsvereniging kan

worden aangetoond, dat de arbeidsongeschiktheid is aan-

gevangen op een tijdstip, gelegen voor de dag, waarop de-,

gene, die als verzekerde wordt beschouwd, hier te lande

is teruggekeerd, heeft hij recht op toekenning van er-

beidsongeschiktheidsuitkering, zodra hij sedert bedoeld

tijdstip onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is ge-
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weest en indien de arbeidsongeschiktheid na afloop van
deze periode nog voortduurt, met dien verstande, dat die
uitkering in ieder geval niet eerder wordt toegekend dan
met ingang van de dag, waarop hij hier te lande is terug-
gekeerd.

P

P

N P

Art.11. 1. Degene, die als verzekerde wordt beschouwd,
is, indien hij bij terugkeer hier te lande arbeidsonge-
schikt is, verplicht te zorgen, dat daarvan binnen de op
grond van artikel 59 van de Wet door Onze Minister be-
paalde termijn na aankomst in Nederland of in het geval,
bedoeld in artikel 10, tweede lid, zo spoedig mogelijk na
die aankomst, aan de bedrijfsvereniging mededeling wordt
gedaan.

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting geldt
niet voor degene, die reeds tot de vrijwillige verze-
kering ingevolge de Ziektewet is toegelaten.

Art.12. Gedurende de periode, dat degene, die als ver-

zekerde wordt beschouwd, in een ontwikkelingsland ver-

blijft, is te zijnen aanzien het bepaalde in de artikelen

14, 15, 16 en 19 van de Wet niet van overeenkomstige toe-

passing.

Besluit van 25 okt. 1979 (Stb. 574), houdende vast-
stelling van een algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Wet
Arbeid buitenlandse werknemers.

Art.l. Voor de toepassing van'het bij of krachtens de
Wet arbeid buitenlandse werknemers bepaalde wordt niet
als vreemdeling beschouwd een persoon:

A. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en
die incidenteel in Nederland arbeid verricht, uit-
sluitend bestaande uit:

B. le. die als militair behoort tot de krijgsmacht van
een vreemde mogendheid;

2e. die als burger werkzaam is in dienst van een

Geallieerd Hoofdkwartier of de Noordatlantische

Verdragsorganisatie;

3e. die als burger werkzaam is in dienst van een
vreemde mogendheid, ten behoeve van:

a. een Geallieerd Hoofdkwartier;
b. de Noordatlantische Verdragsorganisatie;
c. een vreemde krijgsmacht;
4e. die als burger werkzaam is in dienst van een

vreemde mogendheid, ten behoeve van een instelling, die
in verband met de aanwezigheid van een Geallieerd Hoofd-
kwartier in Nederland is gevestigd;
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C. die uitsluitend arbeid verricht op vervoermiddelen
in het internationale verkeer 54

D. die als stagiaire hier te lande werkzaam is in het
kader van een met een vreemde mogendheid gesloten over-
eenkomst;

E. die houder is van een door de Minister van Buiten-
landse Zaken afgegeven legitimatiebewijs, voor de in het
legitimatiebewijs genoemde functie;

F. die optreedt als gastdocent aan een Nederlandse in-
stelling voor wetenschappelijk onderwijs, gedurende een
periode van ten hoogste 6 maanden;

G. die als correspondent verbonden is aan een publici-
teitsmedium dat zijn hoofdzetel in het buitenland heeft;

H. die de Indonesische nationaliteit heeft, rechtmatig
in Nederland verblijft en voor 1 oktober 1975 zijn hoofd-
verblijf in Nederland heeft gevestigd;

I. die bemanningslid is van een zeeschip in de zin van
de wet van 10 juni 1926 (Stb. 178);

J. die arbeid verricht in dienst van de Europese Ge-
meenschap voor Atoomenergie55.

N
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Besluit van 25 okt. 1979 (Stb. 575), houdende vast-
stelling van een algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in artikel 6, tweede lid, van de Wet Arbeid
buitenlandse werknemers.

Art.1. Aan een tewerkstellingsvergunning welke een
vreemdeling56 betreft die niet eerder, rechtmatig in Ne-
derland in een onderneming arbeid heeft verricht, dan
wel een vreemdeling die na het verrichten van zodanige
arbeid zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft geves-
tigd, kunnen, indien deze vergunning slechts het
verrichten van ongeschoolde arbeid toelaat, voor-
schriften worden verbonden welke ertoe strekken:

b. dat de arbeidsovereenkomst met de vreemdeling mede
in de Turkse, Arabische, Spaanse, Portugese,

50., Nota van Toelichting bij art. 1, ad C: "De hier be-
doelde personen zijn nu ook vrijgesteld, indien zij
hun woonplaats in Nederland hebben; uiteraard bete-
kent'zulks niet dat deze personen hiermee aanspraak
kunnen doen gelden op een vergunning tot verblijf".

55. Naast de in deze amvb aangeduide categorieen zijn in
verschillende WABW-circulaires nog afwijkende re-
gelingen opgenomen voor Surinamers (circ. 20 en 26),
Joegoslaven (circ. 17) en gezinsleden van
EEG-onderdanen (circ. 22).

56. Vluchtelingen worden op grond van art. 2, eerste lid,
sub a, WABW niet als vreemdeling beschouwd.



Servo-Kroatische., Griekse, Franse, dan wel Engelse taal
wordt gesteld;

P
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Besluit van 4 dec,. 1979 (Stb. 769),. houdende vast-
stelling van een algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in artikel 6, derde lid, van de Werkloosheidswet
(Voorschriften inzake aanspraken bij onvrijwillige werk-
loosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van
de Algemene burgerlijke pensioenwet), zoals 11. gew. bij
besluit van 22 dec. 1980 (Stb. 713).

Art.18. De uitkering wordt niet uitbetaald voor de
duur dat de werknemer:

b. metterwoon verblijf houdt in het buitenland;

BESCHIKKINGEN

Beschikking van de Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid van 1 september 1931, no. 2078, gew.
bij beschikking van 5 juni 1935, no. 671 (niet gepubli-
ceerd).

Art.3. 3. De bureaus zijn gesloten op zondag, alsmede
op de Nieuwjaarsdag, de Goede Vrijdag, de tweede
Paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de
beide Kerstdagen en de dag, waarop de verjaardag van de
Koningin wordt gevierd.

4. Voor zoveel de dienst het toelaat, wordt aan de ad-

ministratieve ambtenaren, op hun verzoek, op de dag vol-

gende op de Goede Vrijdag verlof tot afwezigheid

gegeven.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van
1938, no. 759, Afd. Arbeid (Stcrt. 47).

maart

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de artikelen 28, vijfde lid, en 97, vierde

lid, der Arbeidswet 1919, alsmede op de beschikking van
de toenmalige Minister van Arbeid, Handel en'Nijverheid
van 9 februari 1923 no. 833, afdeling Arbeid, be-
treffende het inhalen van verzuim, ontstaan door niet
werken op r.-k. feestdagen; -

Heeft goedgevonden:
B. tot wederopzegging te vergunnen, dat in alle ge-

meenten des Rijks in ondernemingen, waarin in fabrieken
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of werkplaatsen arbeiders werkzaam zijn, die op 6 janua-
ri, 19 maart, de donderdag in de week, volgende op die,
waarin Pinksteren valt, 29 juni, 15 augustus, 1
november, 8 december, in die onderneming geen arbeid
verrichten, door die arbeiders telkens in een tijdvak
van twee achtereenvolgende weken, bestaande uit:

P
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0

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken, dd. 26 ju-
li 1938, no. 2612, afd. Arbeid (Stcrt. 143), gewijzigd
bij beschikking van 18 april 1961, no. 835, afd. Ar-
beidersbescherming (Stcrt. 79).

Redactionele opeering

..Deze beschikking verklaart op nader genoemde arbeid in
fabrieken of werkplaatsen in dienst van spoor- en
tramweg-ondernemingen, het bepaalde in de hoofdstukken
IV en V der Arbeidswet 1919 van toepassing. Artikel 13
van de Arbeidswet 1919 verklaart het bepaalde ten aan-
zien van de Zondag van overeenkomstige toepassing voor
personen, die tot een kerkgenootschap behoren, dat de
wekelijkse rustdag op de Sabbath of op de Zevendedag
viert.

Emigratie-Bijslagregeling. Beschikking van de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 29 febr. 1956,
nr. 80-, Afdeling EMC (niet gepubliceerd).

Art.l. Voor toepassing van het bepaalde bij of ter uit-
voering van deze beschikking wordt verstaan onder:

emigrant: een inwoner van Nederland, die niet onder
leiding van een tot hetzelfde gezin behorend persoon
naar een land buiten Europa vertrekt, met het voornemen
zich daar blijvend te vestigen;

medeemigrerende: een inwoner van Nederland, behorende
tot hetzelfde gezin als de emigrant en onder diens
leiding vertrekkend naar hetzelfde land als deze;

geemigreerde: een uit Nederland vertrokken emigrant of

medeemigrerende, voor wiens emigratie bijslag is toege-

kend;

Art.3. 1. De emigrant moet ten einde voor toekenning
van de bijslag in aanmerking te komen:

d. indien hij emigreert naar een land, tussen hetwelk
en Nederland een overeenkomst inzake migratie van
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Nederlanders bestaat, te zamen met de meerderjarige
medeemigrerenden schriftelijk hebben verklaard, dat zij
de door de bevoegde autoriteit van het bestemmingsland
op grond van die overeenkomst gestelde of te stellen
voorwaarden zullen nakomen;

e. gedurende twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan

de aanmelding voor emigratie, onafgebroken in Nederland

gevestigd zijn geweest, terwijl de meerderjarige

medeemigrerenden eveneens aan deze voorwaarden dienen te

voldoen;

2. (...).
3. Aan een emigrant of ten behoeve van een meerderja-

rige medeemigrerende, die voldoet aan de in het eerste
lid gestelde, op hem betrekking hebbende voorwaarden of
daarvan ontheffing heeft verkregen, doch de Nederlandse
nationaliteit niet bezit, wordt de bijslag slechts toe-
gekend, indien:

a. de betrokkene sedert 9 mei 1940 onafgebroken in Ne-
derland is gevestigd, of

b. gedurende vijf onmiddellijk aan het jaar van de
aanmelding voorafgaande jaren ten behoeve van de betrok-
kene een werkvergunning krachtens de wet van 16 mei 1934
(Stb. 257) is verleend, of

c. de betrokkene vluchteling is in de zin van de
Conventie van 28 juli 1951 en met toestemming van de Ne-
derlandse autoriteiten in Nederland verblijf houdt, of

d. de betrokkene staatloos is en met toestemming van
de Nederlandse autoriteiten in Nederland verblijf houdt,

N

of
e. bijzondere omstandigheden zulks naar het oordeel

van de Minister rechtvaardigen.

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
van 3 mei 1957, inzake uitkering Noodwet Ouderdomsvoor-
ziening aan niet-Nederlanders (Stcrt. 1957, 86).

Art.l. Aan de niet=Nederlander, die op grond van arti-
kel 63, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet zijn
recht op een uitkering krachtens de Noodwet Ouderdoms-
voorziening heeft behouden, wordt die uitkering, indien
zijn echtgenote recht heeft op een ouderdomspensioen
krachtens de Algemene Ouderdomswet, slechts uitbetaald,
voor zover het gezamenlijk bedrag van die uitkering en
dat pensioen het bedrag, bedoeld in artikel 8, tweede
lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat is herzien
ingevolge artikel 9 en/of artikel 6657 van die wet, niet
overschrijdt.

s'. Artikel 66 is vervallen bij de wet van 16 maart 1961
(Stb. 86).
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Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 18 april 1967, no. 56640 (Stcrt. 1967,
79), 11. gew. bij beschikking van 26 aug. 1970, no. 53063
(Stcrt. 168).

P

P

P

Art.29. 1. Het recht op wachtgeld kan geheel of ten de-

le vervallen worden verklaard indien de belanghebbende

zich zodanig gedraagt dat hij, ware hij in dienst geble-

ven, zou zijn ontslagen.

2. Het wachtgeld wordt niet uitbetaald voor de duur
dat de belanghebbende:

a. (...).
b. metterwoon verblijf houdt in het buitenland;

Uitvoeringsbeschikking Premieheffing volksverzekerin-
gen. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Financien van
8 febr. 1968, no. 50 597 (Stcrt. 33), 11. gew. bij be-
schikking van 28 dec. 1979, no. 079-2813 (Stcrt. 251).

Art.3. Degene, die premieplichtig is uit hoofde van
een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking en
niet uit hoofde belastingplichtig is voor de inkomsten-
belasting, wordt geacht ter zake van het loon -uit die
dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking aan de
loonbelasting onderworpen te zijn.

2. Als premie-inkomen van de in het eerste lid be-
doelde premieplichtige wordt aangemerkt:,

a. voor de premieheffing bij wege van aanslag: hetgeen

als premie-inkomen in aanmerking zou zijn genomen, in-

dien de premieplichtige mede uit hoofde van de dienstbe-

trekking of vroegere dienstbetrekking als buitenlands

belastingplichtige aan de inkomstenbelasting was onder-

worpen;

b. voor de premieheffing bij wijze van inhouding: het-

geen als premie-inkomen in aanmerking zou zijn genomen,

indien de premieplichtige uit hoofde van de dienstbe-

trekking of vroegere dienstbetrekking op de voet van de

bepalingen, die gelden ten aanzien van belastingplich-

tigen, die niet binnen het Rijk wonen, aan de

loonbelasting was onderworpen.

Art.3a. 1. Voor de premieheffing bij wege van aanslag
wordt, behoudens voor de toepassing van artikel 31 van de
Algemene Ouderdomswet en artikel 45 van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet, het premie-inkomen verminderd met:

a. uitkeringen wegens langdurige arbeidsonge-
schiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere
Mogendheid, die krachtens de wetgeving van die
Mogendheid zijn onderworpen aan een premieheffing uit

332



hoofde van een wettelijke regeling inzake uitkering bij
ouderdom en aan nagelaten betrekkingen;

b. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen ingevolge de

sociale wetgeving van een andere Mogendheid, indien de

premieplichtige aanspraak 'heeft op een uitkering inge-

volge de Algemene Weduwen- en Wezenwet, dan wel aan-

spraak zou hebben indien hij de nagelaten betrekking van

een verzekerde ingevolge die wet zou zijn.

2. De vermindering ingevolge het eerste lid, onder b,
blijft buiten toepassing voor zover het gezamenlijke be-
drag van de uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving
van een andere Mogendheid en de uitkeringen ingevolge de
Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Ouderdoms-
wet meer belopen dan het bedrag aan uitkering ingevolge
de Algemene Weduwen- en Wezenwet waarop zonder toe-
passing van het bepaalde bij of krachtens artikel 30e van
die wet aanspraak bestaat dan wel zou bestaan.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 3 nov.
1969, no. 55 229, tot goedkeuring van de dagloonregelen
Werkloosheidswet (Stcrt. 1969, 213), gewijzigd bij be-
schikking van 28 juni 1981 (Stcr.t. 143).

Bijlage: Algemene Dagloonregelen Werkloosheidswet.
Besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 3 november
1969, no. 90 726 (Stcrt. 1969, no. 213), 11. gew. 21 mei
1981.

Art.l. 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid en in het derde lid, onder c, wordt voor gehuwde bui-
tenlandse werknemers, die, tijdelijk hier te lande te
werk zijn gesteld en wier gezin in het buitenland ver-
blijft:

a. de geldswaarde van de verstrekking-van kost en in-
woning gesteld op het bedrag hetwelk daarvoor is vermeld
in de tabel welke voorkomt in artikel 1 van de op artikel
8, tweede lid van de Coordinatiewet Sociale Verzekering
berustende beschikking tot waardering van loon in
natura;

b. de door de werkgever en de werknemer verstrekte
kostgeldvergoeding geacht tot het loon te behorense.

se. Formeel wordt hier naar nationaliteit onderscheiden,
materieel komt dit onderscheid neer op een begun-
stiging: het dagloon komt hoger uit.

333



Beschikking van'de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 4 november 1969, no. 55272, inzake vrij-
stelling AOW, AWW, AKW, AWBZ en KWL (Stcrt. 219).

N P

P

Art.l. Als verzekerde in de zin van de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene
Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten wordt niet aangemerkt en als werknemer in de zin
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden wordt niet
beschouwd de Amerikaanse staatsburger, die niet geacht
kan worden blijvend binnen het Rijk te wonen en in
dienstbetrekking staat tot het te 's-Gravenhage geves-
tigde kantoor van de Aramco Overseas Company te New York.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid en de Minister van Buitenlandse Zaken van
14/28 april 1971,' inzake vrijstelling AOW, AWW, AKW,
AWBZ en KWL voor personeel van volkenrechtelijke orga-
nisaties (Stcrt. 100), zoals deze is gewijzigd bij be-
schikking van 19 mei 1976 (Stcrt. 190)S°.

Art.1. Als verzekerde in de zin van de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene
Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten wordt niet aangemerkt en als werknemer in de zin
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden wordt niet
beschouwd:
.-a. degene, die binnen het Rijk verblijf houdt en op wie
een regeling inzake uitkering wegens ouderdom en over-
lijden alsmede inzake kinderbijslag van toepassing is
van:

10. de Verenigde Naties;
2°. het Internationaal Gerechtshof;
30. het Permanente Hof van Arbitrage;
40. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-

recht;
5°. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
60. de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;
70. de Europese Economische Gemeenschap;
80. de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
90. de Europese Organisatie voorde Veiligheid van de

Luchtvaart (Eurocontrol), of
100. de Europese Organisatie voor ruimte-onderzoek

/het Europese Ruimte-Agentschap;
b. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen

het Rijk te wonen en op wie een regeling inzake uitkering
wegens ouderdom en overlijden alsmede inzake kinderbij-

Zie ook de Beschikking van 31 maart 1980 (Stcrt.
131), pg. 337.-
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slag van het Internationaal Octrooi Instituut van toe-

passing is.
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N
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Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 5 juli 1971 (Stcrt. 132), houdende re-
gelen betreffende de vrijwillige verzekering Ziektewet
van Nederlanders, die in een ontwikkelingsland werkzaam
zijn, 11. gew. bij beschikking van 6 april 1978 (Stcrt.
82).

Art.S. De verzekerde heeft na terugkeer hier te lande
recht op toekenning van uitkering, indien hij ongeschikt
is tot het verrichten van hem passende arbeid wegens
ziekte..

Art.7. 2. De bedrijfsvereniging is bevoegd de vrijwil-
lige verzekering op een door haar te bepalen tijdstip te
doen eindigen:

a. wanneer de verzekerde niet meer de Nederlandse na-
tionaliteit bezit;

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid (crite-
ria voor beeindiging van de verzekering, red.) en voor
zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in het tweede
lid kan de verzekering van degene, die in Nederland ver-
blijft, niet eerder worden beeindigd dan met ingang van
het tijdstip, waarop hij weer door arbeid in zijn levens-
onderhoud voorziet, of, niet meer geacht kan worden
inkomsten te derven in geval van ziekte.

Art.13. In afwijking van het bepaalde in artikel 3
wordt de Nederlander, die op het tijdstip van inwerking-
treding van deze beschikking reeds in een ontwikkelings-
land werkzaam is, tot de vrijwillige verzekering
toegelaten, indien voor 1 januari 1973 een daartoe
strekkend verzoek te zijnen behoeve bij de bedrijfsver-
eniging wordt ingediend.

Beschikking van de Staatssecretaris van Sóc•iale Zaken
van 27 april 1972 no. 120 293/IIIa/Directoraat-Generaal
voor Sociale Voorzieningen, Directie C.S.V., ter uit-
voering van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, onder

.n, van de Wet Werkloosheidsvoorziening. (Gelijkstelling
vreemdelingen met Nederlanders.) (Stcrt. 1972, 86).

Art.l. Het bepaalde in artikel 13, eerste lid, onder n,
van de Wet Werkloosheidsvoorziening is niet van toe-
passing op onderdanen van de lid-staten, die de Ver-
dragen no. 44 en no. 118 van de Internationale
Arbeidsorganisatie ter, verzekering van uitkeringen of
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bijstand aan onvrijwillig werklozen (resp. Trb. 1965, 88
en Trb. 1962, 122) hebben bekrachtigd:

P

P

Beschikking beperking kring van verzekerden. Be-
schikking van 3 mei 1973 (Stcrt. 130).

Art.1. Als werknemer ïn de zin van de Wet op de er-
beidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de
Werkloosheidswet wordt niet beschouwd degene, die binnen
het Rijk verblijf houdt en op wie een regeling inzake
verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid van toepassing is
van:

10. de Verenigde Naties;
2°. het Internationaal Gerechtshof;
30. Het Permanent Hof van Arbitrage;
40. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-

recht;
5°. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
60. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de

Luchtvaart (Eurocontrol);
70. het Internationale Octrooi-Instituut.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 28 juli
1975 (Toepassing WWV op werknemers die een pro rata
WAO-uitkering genieten) (Stcrt. 150).

Art.-1. Het bepaalde in het eerste lid, onder c, van ar-
tikel 13 van de Wet Werkloosheidsvoorziening vindt geen
toepassing ten aanzien van de arbeidsongeschikte werkne-
mer, die:

a. laatstelijk voor zijn werkloosheid krachtens de
wettelijke regeling inzake invaliditeitsverzekering van
een andere lid-staat van de Europese Gemeenschappen dan
Nederland verzekerd was;

b. geen aanspraak op een uitkering wegens invaliditeit
krachtens laatstbedoelde. wettelijke regeling heeft we-
gens het niet voldoen aan het ingevolge deze regeling
geldende invaliditeitscriterium;

c. recht heeft op een uitkering ingevolge de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 80%, waarvan het bedrag is be-
paald naar de verhouding tussen enerzijds de duur van de
Nederlandse verzekering en anderzijds de totale duur van
de tijdvakken van verzekering en van wonen welke krach-
tens de wettelijke regelingen van alle betrokken
lid-staten zijn vervuld.
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Beschikking van de 'Staatssecretaris van Sociale Zaken
van 6 april 1978, no. 50511, inzake regelen betreffende
vrijwillige verzekering WAO ontwikkelingswerkers (Stcrt.
1978, 83).

P Art.7. 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid
en voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde bij
het derde lid kan de verzekering van degene, die in Ne-
derland verblijft, niet eerder worden beeindigd dan met
ingang van het tijdstip, waarop hij weer door arbeid in
zijn levensonderhoud voorziet of niet meer geacht kan
worden inkomsten te derven in geval van ziekte.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 22 jan.
1980 (Stcrt. 18), ter uitvoering van de EEG-richtlijn
inzake toestellen onder druk.

Art.4. 4. De in het tweede lid bedoelde documenten
moeten zijn gesteld in de Nederlandse of in een door de
Dienst aanvaarde andere taal.

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
van 31 maart 1980 (Stcrt. 131).

r

P

Art.l. Als verzekerde in de zin van de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene
Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt
niet aangemerkt degene, die binnen het Rijk verblijf
houdt en op wie een regeling inzake uitkering wegens ou-
derdom, overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid
alsmede inzake kinderbijslag van toepassing is van:

10. de Verenigde Naties;
2°.. het Internationaal Gerechtshof;
30. Het Permanente Hof van Arbitrage;
40. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-

recht;
50. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
60. de Europese-Gemeenschap voor Kolen en Staal;
70. de Europese Economische Gemeenschap;
80. de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
90. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de

Luchtvaart (Eurocontrol);
100. de Europese Organisatie voor ruimte-onderzoek/het

Europees Ruimte-Agentschap; of
110. de Europese Octrooi Organisatie.

Art.2. Tot 1 januari 1978 wordt niet als verzekerde in
de zin van de Algemene Ouderdomswet, de 'Algemene
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Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Ar-

beidsongeschiktheidswet aangemerkt degene, die niet

geacht kan worden blijvend binnen het Rijk te wonen en op

wie een regeling inzake uitkering wegens ouderdom, over-

lijden en langdurige arbeidsongeschiktheid alsmede

inzake kinderbijslag van het Internationaal Octrooi In-

stituut van toepassing is.

P
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Art.3. 1. De beschikking van de Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Buitenlandse
Zaken van 14/28 april 1971 (Stcrt. 1971, 100) blijft tot
1 januari 1980 van toepassing met betrekking tot hetgeen
daarin is bepaald over het niet aanmerken als werknemer
in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden.

2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt de be-
schikking van 14/28 april 1971 geacht mede van toe-
passing te zijn op degene, die binnen het Rijk verblijf
houdt en op wie een regeling inzake uitkering wegens ou-
derdom, overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid
alsmede inzake kinderbijslag van toepassing is van de
Europese Octrooi Organisatie.

Voorlopige subsidieregeling voor de Centra voor
Beroepsorientatie en Beroepsoefening. (CBB) Beschikking
van de Minister van Sociale Zaken van 11 sept. 1980
(Stcrt. 179).

Art.3. Doelstelling.
1. Het CBB heeft uitsluitend tot doel de achterstand

op te heffen waarin personen als gevolg van sociale en/of
culturele factoren verkeren voor wat hun kansen betreft
op arbeidsinpassing dan wel op toelating tot een voor die
inpassing noodzakelijke opleiding.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde personen worden
gerekend Nederlandse en niet-Nederlandse werkzoekenden,
wier in aanleg aanwezige mogelijkheden tot ontplooiing
in de arbeid of door opleiding worden belemmerd door een
of meer van de volgende factoren:

- onvoldoende vaardigheid in het gebruik en het ver-
staan van de Nederlandse taal;

- minder dan algemeen aanwezige bekendheid met maat-
schappelijke verhoudingen en arbeidsverhoudingen in Ne-
derland;

- een tekort aan de voor een beginnend beroepsbeoefe-
naar noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden;

- een onvoldoende besef van eigen vermogen tot per-
•soonlijkheidsontplooiing in de arbeid als middel van be-
staan en een tekortschietend zicht op daartoe in beroep
en bedrijf binnen Nederland aanwezige mogelijkheden.



3. Tot de in het eerste lid bedoelde personen worden
niet gerekend degenen, wier belemmering voor arbeidsin-
passing voortspruit uit een vakbekwaamheidstekort, dat
door toepassing van in het onderwijsveld of op het ter-
rein van arbeidsvoorziening beschikbare andere instru-
menten kan worden opgeheven dan wel uit
ontwikkelingsstoornissen, die niet 'door het volgen van
een cursusplan op het CBB kunnen worden verholpen.

P

0

Art.8. De cursist
1. Tot deelneming aan de cursussen van het CBB worden

uitsluitend toegelaten de personen, als bedoeld in arti-
kel 3, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en die
voor zover zij niet de Nederlandse nationaliteit be-
zitten rechtmatig in Nederland verblijven.

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
van 26 febr. 1981, no. 50 861, aanwijzing werkgever en
uitzondering verzekeringsplicht WAO, ZW en WW (Stcrt.
1981, 42).

Art.4. 2. Het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van

het Koninklijk besluit van 14 december 1973 (Stb. 627),

vindt, voor zover betreft de Werkloosheidswet, bovendien

geen toepassing ten aanzien van degene, die:

a. door tussenkomst of mede door tussenkomst van een
supranationale, internationale of buitenlandse organisa-
tie of instelling als stagiaire werkzaam is, indien hij
niet binnen het Rijk woont;

b. door tussenkomst van een openbare of van overheids-
wege gesubsidieerde' instelling van onderwijs als sta-
giaire werkzaam is.

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 10 febr. 1982 (Stcrt. 77), inzake
afgifte van certificaten met betrekking tot electrisch
materieel bestemd voor gebruik in explosieve omgeving.

Art.S. 3."De documentatie is gesteld in de Nederlandse
of in een door de erkende instantie aanvaarde andere
taal.
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MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK
WERK

N

N

L

WETTEN

Pandhuiswet. Wet van 8 nov. 1910 (Stb. 321), 11. gew.
bij de wet van 23 juni 1976 (Stb. 377).

Art.S. In het reglement (voor de gemeentelijke bank
van lening, red.) wordt bepaald:

le. dat de bank op Zondagen en algemeen erkende
Christelijke feestdagen gesloten is;

Wet buitengewoon Pensioen 1940-1945. Wet van 22 aug.
1947 (Stb. H 313), 11. gew. 20 dec. 1979 (Stb. 711).

Art.34. 1. Het buitengewoon pensioen wordt door de
Buitengewone Pensioenraad vervallen verklaard:

20. -wanneer de gepensioneerde:
a. van Nederlandse nationaliteit zijnde, zonder Onze

toestemming zich in vreemde krijgsdienst of vreemde
burgerlijke overheidsdienst begeeft;

b. niet van Nederlandse nationaliteit zijnde, zich in
vreemde krijgsdienst of vreemde burgerlijke overheids-
dienst bevindt of begeeft bij een mogendheid, die met Ne-
derland in oorlog i s, ook al i s die mogendheid zijn eigen
vaderland.

Wet buitengewoon Pensioen zeelieden oorlogsslachtoffers.
Wet van 11 dec. 1947 (Stb. H 420), 11. gew. bij wet van
18 mei 1977 (Stb. 394).

Art.l. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt ver-
staan onder:

"zeeman": de kapitein of schepeling, een vrouwelijke

schepeling inbegrepen, die, Nederlander zijnde, deel

uitmaakte van de bemanning van een zeevaartuig op enig

tijdstip gedurende het tijdvak van 1 sept. 1939 tot en
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met 2 maart 1946 of' van een zeevissersvaartuig op enig
tijdstip gedurende het tijdvak van 1 sept. 1939 tot en
met 15 dec. 19451;

N

N P

L

Art.31. 1. Het buitengewoon pensioen wordt door de
Buitengewone Pensioenraad vervallen verklaard:

2e. wanneer de gepensioneerde:
a. van Nederlandse nationaliteit zijnde, zonder Onze

toestemming zich in vreemde krijgsdienst of vreemde
burgerlijke overheidsdienst begeeft;

b. niet van Nederlandse nationaliteit zijnde, zich in
vreemde krijgsdienst of vreemde burgerlijke overheids-
dienst bevindt of begeeft, bij een mogendheid, die met
Nederland in oorlog. is, ook al is die mogendheid zijn ei-
gen vaderland.

Vogelwet. Wet van 31 dec. 1956 (Stb. 700), 11. gew. bij
de wet van 9 sept. 1970 (Stb. 422).

Art.14. De krachtens artikel 11 verleende vergunningen
kunnen niet strekken tot het vangen en in het veld ver-
voeren van de in dat artikel bedoelde beschermde vogels:

111. op Zondagen, den Nieuwjaarsdag, de Christelijke
tweede Paasch- en Pinksterdagen, den Hemelvaartsdag en
de beide Kerstdagen;

Algemene Bijstandswet. Wet van 13 juni 1963 (Stb. 284),
11. gew. bij wet van 20 dec. 1979 (Stb. 711).

Art.l. Aan iedere Nederlander, die hier te lande in zo-
danige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat
hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke
kosten van het bestaan te voorzien, wordt bijstand ver-
leend door burgemeester en wethouders2.

1. Art. 3, lid 5 opent de mogelijkheid tot het maken van

uitzonderingen: "In bijzondere gevallen is de Buiten-

gewone Pensioenraad bevoegd, behoudens goedkeuring

van Onze Minister, het recht op buitengewoon pensioen

toe te kennen aan een zeeman, op wie de voorafgaande

bepalingen dezer wet niet of niet geheel van toe-

passing zijn".

_. Zie het KB van 24 sept. 1975, no. 20 (R.V. 1976, 20):
Een verdragsvluchteling die rechtmatig in Nederland
verblijft kan onder dezelfde voorwaarden als een Ne-
derlander recht op bijstand doen gelden.
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Art.82. 1. Aan een Nederlander die zich buitenslands
bevindt, kan bijstand worden verleend op de voet van
hoofdstuk I. (...).

Art.82a. 1. Wij kunnen bij algemene maatregel van be-
stuur bepalen, dat aan een Nederlander die zich buitens-
lands bevindt en tot een daarbij aangewezen groep
behoort bijstand wordt verleend op de voet van hoofdstuk
I. (...)3.

Art.82b. Indien ten behoeve van een Nederlander, die
zich hier te lande bevindt, bijstand met het oog op zijn
verzorging en verpleging in het buitenland wordt ge-
vraagd, wordt de beschikking op aanvraag genomen door
burgemeester en wethouders. (...).

Art.84. 1. Aan een vreemdeling,.die zich in Nederland
bevindt, kan bijstand worden verleend op dezelfde voet,
als ware hij een Nederlander

Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur bepalen
dat aan een vreemdeling, die zich in Nederland bevindt en
tot een daarbij aangewezen groep behoort, bijstand wordt
verleend.

2. De voorzieningen van hoofdstuk III staan echter

slechts open voor vreemdelingen, aan wie zij bij

verdrags zijn toegekend, alsmede voor vreemdelingen die

behoren tot een groep6 aangewezen bij algemene maatregel

s. Dit artikel is achterhaald door het in werking treden
van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 (S.tb. 1972, 669), pg. 345.

°. - Art. 84, lid 1 geldt alleen voor rechtmatig ver-
blijvende vreemdelingen. Zie echter met betrekking
tot vreemdelingen die in afwachting zijn van een be-
slissing over de toekenning of verlenging van de ver-
blijfsvergunning KB 17 juni 1980, R.V. 1980, 93 met
noot; KB. 3 mei 1978, no. 39, R.V. 1978, 85 en KB. 12
sept. 1978, no. 21, R.V. 1978, 88.
- Zie inzake het gelijkheidsbeginsel KB. 17 april
1978, no. 9, R.V. 1978, 84 en KB. 22 okt. 1979, no.
21, R.V. 1979, 115.
- Zie voor een uitgebreide verhandeling over de bij-
standsverlening aan vreemdelingen de circulaire van
de Staatssecretaris van CRM van 6 dec. 1979, no.
BW-BD-XX 74677 1, aangevuld bij circulaire van 26
sept.. 1980, no. BW/BD/XX U 84316, o.a. gepubliceerd
in Schuurman en Jordens no. 6).
Zie het Europees Verdrag betreffende sociale en me-
dische bijstand (1953). Zie voor. de bijstandsver-
lening aan vluchtelingen en staatlozen KB 24 sept.
1975, no. 20, R.V. 1976, 20.
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van bestuur als bedoeld in de tweede volzin van het
eerste lid.

Wordt aan een andere vreemdeling bijstand geweigerd in
strijd met een in het algemeen rechtsbewustzijn levend
beginsel van behoorlijk bestuur, dan kunnen Wij be-
slissen, dat hem bijstand moet worden verleend7.

P

c

Omroepwet. Wet van 1 maart 1967 (Stb. 176), 11. gew. bij
de wet van 13 sept. 1979 (Stb. 557).

Redactionele opmerking

De Omroepwet gaat in belangrijke mate uit van de be-

scherming van het nationale culturele erfgoed. Vergelijk

bv. Minister Vrolijk (Hand. II 1964-65, blz. 1799): "Er

is natuurlijk altijd sprake van een geestelijke achter-

grond, omdat het criterium voor de organisaties is, dat

zij moeten zijn gericht op bevrediging van in ons volk

levende geestelijke, culturele of godsdienstige be-

hoeften en daarin het algemeen belang recht moeten doen

wedervaren" (zie art. 13, lid 4 Omroepwet).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art.13. 2. Onder omroeporganisaties worden verstaan
instellingen, die aan de volgende eisen voldoen:

8e. Zij moeten ten genoegen van Onze Minister aantonen
dat zij ten minste 150.000 leden of contributanten
hebben, die ten minste achttien jaar oud zijn, in Neder-
land woonplaats hebben en de in de voorgaande alinea be-
doelde bijdrage hebben voldaan.

6. Het gaat hierbij om personen die door de bezettende
machten in Nederland of het voormalig
Nederlands-Indie werden vervolgd en die op overeen-
komstige regelingen in het buitenland geen aanspraak
kunnen maken wegens daarin opgenomen beperkende
territorialiteitscriteria (MvT).

7. KB 5 aug. 1977, no. 64, R.V. 1977, 92: Aanspraak op

bijstand van een vreemdeling voor wie geen verdrag

als bedoeld in art. 84 ABW van toepassing is. Ondanks

de weigering van een Ziektewet-uitkering hervatte de

vreemdeling zijn werk niet, omdat hij zich arbeidson-

geschikt achtte. Aan Nederlanders wordt in

soortgelijke omstandigheden een verminderde bij-

standsuitkering toegekend. Volledige weigering van

bijstand aan deze vreemdeling is onredelijk. Overeen-

komstig toepassing van het Besluit landelijke nor-

mering.
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Wet op het consumptief geldkrediet. Wet van 5 juli 1972
(Stb. 399), 11.' gew. bij de wet van 18 dec. 1974 (Stb.
817).

P

N P

T Art.27. 1. Een overeenkomst van kredietverlening wordt
op straffe van nietigheid aangegaan bij authentieke of
onderhandse akte, welke voldoet aan het bepaalde in het
tweede lid en door of namens partijen wordt ondertekend.

2. De akte moet gesteld zijn in de Nederlandse taal

Art.31. 2. Eveneens van rechtswege nietig is elk
beding, waarbij de, onmiddellijke opeisbaarheid van het
verschuldigde wordt bedongen, anders dan indien:

3e. redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de kre-
dietnemer binnen vier maanden Nederland metterwoon zal
verlaten.

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Wet
van 22 nov. 1972 (Stb. 669), 11. gew. 20 dec. 1979 (Stb.
711).

Art.3. 1. Onder vervolgde wordt verstaan:
a. de Nederlander, die tijdens de oorlogsjaren

1940-1945 Nederlander zijnde dan wel Nederlands onder-
daan in de zin van de toenmalige Wet van 10 februari 1910
(Stb. 55), vervolging onderging;

b._1. de Nederlander, die tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 vreemdeling zijnde, vervolging onderging, in-
dien hij sedert 9 mei 1940 tot aan het tijdstip van zijn
naturalisatie onafgebroken in Nederland gevestigd is ge-
weest.

2. de . Nederlander, die tijdens de oorlogsjaren.

1940-1945 vreemdeling zijnde, vervolging onderging, in-

dien hij sedert 7 december 1941 tot het tijdstip van zijn

naturalisatie onafgebroken in" het voormalige

Nederlands-Indie, in Indonesie of in het voormalig Ne-

derlands Nieuw-Guinea gevestigd is geweest, dan wel

sedert 7 december 1941 onafgebroken in het voormalige

Nederlands-Indie, in Indonesie of in het voormalige Ne-

derlands Nieuw-Guinea, was gevestigd en aansluitend

daaraan voor 1 april 1964 in Nederland is gekomen of voor

genoemde datum een verzoek om toestemming tot vestiging

in Nederland heeft ingediend, waarop gunstig is beslist,

en sedert zijn aankomst onafgebroken hier te lande ge-

vestigd is geweest,

c. de vreemdeling, die tijdens de oorlogsjaren

1940-1945 vervolging onderging, indien hij sedert 9 mei

1940 onafgebroken in Nederland is gevestigd, dan wel tot

zijn overlijden is geweest;
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d. 1. de vreemdeling, die tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 vervolging onderging, indien hij sedert 7 de-
cember 1941 tot zijn overlijden, mits dit plaats vond
voor 1 april 1964, onafgebroken in het voormalig Neder-
lands-Indie, in Indonesie of in het voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea, was gevestigd;

2. de vreemdeling, die tijdens de oorlogsjaren

1940-1945 vervolging onderging, indien hij sedert 7 de-

cember 1941 onafgebroken in het voormalig

Nederlands-Indie, in Indonesie of in het voormalig Ne-

derlands Nieuw-Guinea, was gevestigd en aansluitend

daaraan voor 1 april 1964 in Nederland is gekomen of voor

genoemde datum een verzoek om toestemming tot vestiging

in Nederland heeft ingediend, waarop gunstig is beslist,

en sedert zijn aankomst onafgebroken hier te lande ge-

vestigd is, dan wel tot zijn overlijden is geweest;

e. de vreemdeling, die tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 Nederlander zijnde vervolging onderging;

f. de vreemdeling, die tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 Nederlands onderdaan zijnde in de zin van de
Wet van 10 februari 1910 (Stb. 55) vervolging onderging
en nadien het Nederlanderschap heeft bezeten.

2. De Uitkeringsraad bedoeld in artikel 23 kan, na

verkregen instemming van Onze Minister, met de vervolgde

gelijkstellen de persoon ten aanzien van wie het niet

toepassen van deze wet een klaarblijkelijke hardheid zou

zijn.

N P Art.4. 1. Behoudens in nader bij algemene maatregel

van bestuur te regelen gevallen is deze wet niet van toe-

passing op:

a. de vervolgde en diens nabestaanden, die op grond
van de vervolgingsomstandigheden aanspraken ontlenen aan
de voor militairen geldende voorzieningen, tenzij de
vervolgde heeft behoord tot het personeel van het voor-
malige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger;

b. de vervolgde en diens nabestaanden, die aanspraken
ontlenen aan de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
(Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zee-
lieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420).

c. de vervolgde in de zin van artikel 3, eerste lid,
onder c en d, en diens nabestaanden, die een andere dan
de Nederlandse nationaliteit bezitten en zich metterwoon
in het buitenland vestigen dan wel reeds buiten Neder-
land zijn of waren gevestigd, ook indien zij zich nadien
in Nederland vestigen.

2. Bij de toepassing van het eerste lid, onder c, wordt
een verblijf in het buitenland van langere duur dan een
jaar in ieder geval aangemerkt als vestiging aldaar.

3. Tot de nabestaanden genoemd in het eerste lid, on-
der c, dient niet te worden gerekend de nabestaande, die,
als zodanig, voor 1 april 1964 vanuit het voormalig Ne-
derlands-India, Indonesie of het voormalig Nederlands
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Nieuw-Guinea in Nederland is gekomen dan wel voor ge-
noemde datum een verzoek om toestemming tot vestiging in
Nederland heeft ingediend, waarop gunstig is beslist en
sedert zijn aankomst onafgebroken hier te lande is ge-
vestigd.

c

P

P

P

Art.S. 2. Voor een uitkering, een vergoeding en een
tegemoetkoming, alsmede voor een verklaring als bedoeld
in artikel 22, komt niet in aanmerking de vervolgde die
zich tijdens de vijandelijke bezetting uit Nederlands
nationaal oogpunt beschouwd onwaardig heeft gedragen.

Art.8. 3. a. Indien het in het tweede lid bedoelde be-
roep of bedrijf buiten Nederland werd uitgeoefend, wordt
behoudens ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde, be-
doeld onder b, bij de vaststelling van de grondslag waar-
naar de uitkering wordt berekend, rekening gehouden met
het meest vergelijkbare beroep of bedrijf in Nederland,
alsmede met (vak)opleiding, bekwaamheid en andere fac-
toren, welke terzake van belang kunnen zijn.

b. In afwijking van het bepaalde onder a wordt, indien
de vervolging in het voormalige Nederlands-Indie heeft
plaats gehad en de uitkeringsgerechtigde in Indonesie
gevestigd is, de grondslag vastgesteld naar het inkomen
in Indonesisch courant dat uit het aldaar uitgeoefende
beroep of bedrijf zou zijn genoten.

Art.16. 3. In afwijking van het tweede lid, wordt, in-
dien artikel 8, derde lid, onder b, van toepassing is, de
toeslag bepaald op het bedrag aan kindertoelage dat in
Indonesie zou worden genoten, indien het beroep of be-
drijf waarnaar de grondslag is vastgesteld aldaar zou
worden uitgeoefend.

Art.17. 1. Indien de uitkeringsgerechtigde van 65 jaar

of ouder geen recht heeft op een pensioen krachtens de

Algemene Ouderdomswet, wordt op de in artikel 10 be-

doelde uitkering een toeslag verleend gelijk aan 20X van

het pensioen waarop aanspraak zou bestaan indien die wet

van toepassing zou zijn. Bij de vaststelling van de toe-

slag wordt uitgegaan van het ouderdomspensioen waarop

geen korting is toegepast. Deze toeslag wordt niet ver-

leend indien artikel 8, derde lid, onder b, van

toepassing is.

2. Indien de uitkeringsgerechtigde van 65 jaar of ou-

der recht heeft op een pensioen krachtens de Algemene Ou-

derdomswet, waarop krachtens artikel 10 van die wet een

korting is toegepast, wordt op de in artikel 10 bedoelde

uitkering een toeslag verleend ter grootte van 20% van

het bedrag van die korting. Deze toeslag wordt niet ver-

leend indien artikel .8, derde lid, onder b, van

toepassing is.
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Art.18. 10. Indien, de ontwikkeling van de lonen en
prijzen in Indonesie daartoe aanleiding geven, herziet
Onze Minister met ingang van een door hem te bepalen dag,
de grondslag, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b,
alsmede de bedragen, genoemd in' artikel 8, achtste lid.

Art.38. De uitkering wordt terstond beeindigd indien
de uitkeringsgerechtigde:

a. van Nederlandse nationaliteit zijnde, zonder Onze
toestemming zich in vreemde krijgsdienst of vreemde
burgerlijke overheidsdienst begeeft;

b. niet van Nederlandse nationaliteit zijnde, zich in
vreemde krijgsdienst of vreemde burgerlijke overheids-
dienst bevindt of begeeft bij een mogendheid, die met Ne-
derland in oorlog is, ook al is die mogendheid zijn eigen
vaderland.

BESLUITEN

Riiksaroepsreoelina werkloze werknemers. Besluit van 2
dec. 1964, no. 17 (Stb. 553), 11. gew. bij de wet van 17
dec. 1981 (Stb. 760).

Art.4. Dit besluit kan mede worden toegepast op:
a. gerepatrieerden uit Indonesie en het voormalige Ne-

derlands Nieuw-Guinea van andere dan Nederlandse natio-
naliteit, die met toestemming van de regering hier te
lande zijn toegelaten;

b. door Onze Minister aan te wijzen personen of
groepen van personen van andere dan Nederlandse natio-
naliteit.

Rijksmroepsrevelina Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945.
Besluit van 15 dec. 1964, no. 2 (Stb. 549), 11. gew. bij
besluit van 19 juni 1981 (Stb. 385).

Art.l. 1. Dit besluit is van toepassing op de hier'te
lande gevestigde:

a. Nederlander, die in verband met de oorlog of de oor-
logsomstandigheden in Nederland of het voormalige. Neder-
lands-India, dan wel in verband met tegen hem gerichte
handelingen of maatregelen van de bezetter aldaar, ge-
heel of ten dele invalide geworden is;

b. weduwe, weduwnaar en minderjarige kinderen van. de
Nederlander, die in verband met de oorlog of de oorlogs-
omstandigheden . in Nederland of het voormalige
Nederlands-Indie, dan wel in verband met tegen hem ge-
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richte handelingen of maatregelen van de bezetter aldaar
is overleden.

2. Met oorlogsomstandigheden als bedoeld in het voor-
gaande lid worden gelijkgesteld de na-oorlogse omstan-
digheden, die zich, nauw aansluitend bij de oorlog, tot
27 december 1949 in het voormalige Nederlands-Indie
hebben voorgedaan.

3. De toepasselijkheid van dit besluit eindigt niet
bij een verblijf in het buitenland van kortere duur dan 3
maanden. Onze Minister van Maatschappelijk Werk kan in
bijzondere gevallen bepalen dat de vorengenoemde termijn
mag worden overschreden.

N Art.23. Degene op wie dit besluit niet van toepassing

is, maar die ingevolge de Rijksgroepsregeling

Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stcrt. 1960, 226) op 31

dec. 1964 uitkering genoot, kan uitkering op de voet van

dit besluit worden verleend`.'

Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden. Besluit van 15
dec. 1964, no. 3 (Stb. 550), 11. gew. bij besluit van 19
juni 1981 (Stb. 385).

Art.l. 1. Dit besluit is van toepassing op de hier te
lande gevestigde Nederlander, die:

a. omstreeks 27 december 1949 of nadien vanuit
Indonesie naar Nederland is gekomen of niet meer van ver-
lof hier te lande naar Indonesie is teruggekeerd;

b. op of na 1 januari 1962 vanuit Westelijk
Nieuw-Guinea naar Nederland is gekomen of niet meer van
verlof hier te lande naar Westelijk Nieuw-Guinea is
teruggekeerd,

en als gevolg daarvan niet in de kosten van bestaan kan
voorzien.

2. Van de toepasselijkheid van dit besluit is uitge-
zonderd degene:

a. die na 27 december 1949 naar Indonesie is ver-
trokken en voor 1 januari 1958 naar Nederland is terugge-
keerd;

b. die na 31 maart 1964 in Nederland is aangekomen;
c. op wie de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers

1940-1945 of de Rijksgroepsregeling Ambonezen van toe-

passing is;

d. die als lid van de Koninklijke landmacht naar Ne-
derland is gekomen en niet als gevolg van de wijzigingen

Dit artikel zorgt ervoor dat een vreemdeling die op 31
dec. 1964 bijstand genoot ingevolge de ingetrokken
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers door die in-
trekking niet wordt gedupeerd.
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in de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en
Indonesie daarin is overgegaan vanuit het voormalige Ko-
ninklijk Nederlandsch-Indisch leger;

e. die als lid van de Koninklijke Marine naar Neder-
land is gekomen.

3. Onze Minister van Maatschappelijk Werk kan met de

Nederlander, bedoeld in het eerste lid, gelijkstellen

degene die voor 1 april 1964 een verzoek om toestemming

tot vestiging in Nederland heeft ingediend, waarop gun-

stig is beschikt. Het bepaalde in het tweede lid, onder

b, is niet van toepassing.

4. De toepasselijkheid van dit besluit eindigt niet
bij een verblijf in het buitenland van kortere duur dan 3
maanden.

Onze Minister van Maatschappelijk Werk kan in bijzon-
dere gevallen bepalen, dat de vorengenoemde termijn mag
worden overschreden.

COP

L

Riiksgroepsregelina Ambonezen. Besluit van 15 dec.
1964, no. 4 (Stb. 551), houdende nadere regelen als be-
doeld in art. 11 van de Algemene Bijstandswet ten aanzien
van Ambonezen, 11. gew. bij besluit van 19 juni 1981
(Stb. 385).

Art.l. 1. Dit besluit is van toepassing op de hier te
lande gevestigde Ambonezen, die in 1951 in groepsverband
naar Nederland zijn gekomen en die als gevolg daarvan
niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen
voorzien.

2. De toepasselijkheid van dit besluit eindigt niet
bij een verblijf in het buitenland van kortere duur dan 3
maanden.

Onze Minister van Maatschappelijk Werk kan in bijzon-
dere gevallen bepalen, dat de vorengenoemde termijn mag
worden overschreden.

Besluit statistische gegevensbejaardenoorden. Besluit
van 16 nov. 1966 (Stb. 550).

Art.2. De in artikel 1, eerste lid, eerste volzin, be-
doelde gegevens kunnen betrekking hebben op:

b. de hoedanigheid van de houder van het bejaardenoord

(natuurlijk persoon, kerkgenootschap, vereniging, Pu-

bliekrechtelijk lichaam, stichting] of andere

instelling); zulks indien het een kerkgenootschap of an-,

dere instelling op levensbeschouwelijke grondslag geldt,

met vermelding van de geloofsrichting onderscheidenlijk

levensbeschouwelijke grondslag;
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e. eisen van toelating tot het bejaardenoord (minimum-
leeftijd, inkoopsom, lidmaatschap van kerkgenootschap,
beroep en dergelijke);

N P

N

N

Besluit OmroppbijdragPn. Besluit van 23 dec. 1968 (Stb.
695), 11. gew. bij besluit van 9 mei 1979 (Stb. 250).

Art.11. 1. De artikelen 2, 3, 10 tot en met 14 en 21

van de wet zijn niet van toepassing op de hier te lande

hun functie uitoefenende diplomatieke en consulaire amb-

tenaren van vreemde mogendheden, noch op de aan de hier

te lande gevestigde ambassades, gezantschappen en consu-

laten verbonden kanselarijbeambten, voor de bij hen

aanwezige ontvanginrichtingen, allen mits zij

vreemdeling zijn en overigens binnen het Rijk geen be-

drijf of beroep uitoefenen en voorts onder voorwaarde

van wederkerigheid.

2. Als vreemdeling in de zin van dit artikel worden
niet aangemerkt zij, die het Nederlanderschap verloren
hebben ingevolge artikel 7, vierde lid, van de wet van 12
december 1892 (Stb. 268), tenzij zij een vreemde natio-
naliteit bezitten.

Rijksgroepsregeling thuisloze personen. Besluit van 28
april 1971 (Stb. 276), 11. gew. bij besluit van 1 febr.
1980.(Stb. 104).

Art.l. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit
besluit bepaalde wordt verstaan onder:

c. thuisloze persoon: de Nederlander zonder een nor-
maal woon- en/of werkmilieu in de maatschappij, die ver-
blijf houdt in een inrichting bedoeld als onder d°;

Voorlopig Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwa-
genbewoners. Besluit van 30 juni 1971 (Stb. 449), 11.
gew. bij besluit van 2 dec. 1975 (Stb. 716).

Art.l. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt
verstaan onder woonwagenbewoner: de Nederlander die een

In de definitie van het begrip "thuisloze persoon" in
de ministeriele beschikking van 30 juni 1971 no. U
16291 (Stcrt. 1971, 130), gew. bij beschikking van 24
jan. 1978, no. 12024 (Stcrt. 1978, 25), wordt de eis
van het Nederlanderschap niet vermeld.
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woonwagen, bedoeld in artikel 1 van de Woonwagenwet
(Stb. 1968, 98) bewoont.

a

N

N

Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners10. Besluit
van 16 mei 1974, no. 26 (Stb. 359), 11. gew. bij besluit
van 4 febr. 1982 (Stb. 830).

Art.l. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit
besluit bepaalde wordt verstaan onder:

c.. woonwagenbewoner: de Nederlander, die een woonwagen
in de zin van artikel 1 van de Woonwagenwet (Stb. 1968,
98) bewoont en die voldoet aan het gestelde in artikel
18, eerste lid, sub b, onder 20, van die wet;

Besluit landelijke normering. Besluit van 3 juli 1974
(Stb. 418), houdende nadere regelen betreffende de ver-
lening van bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten
van het bestaan, 11. gew. bij besluit van 19 juni 1981
(Stb. 385).

Art.2. 2. De in het eerste lid bedoelde rijksgroepsre-

gelingen zijn de Rijksgroepsregeling zelfstandigen, de

Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, de

Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden, de Rijksgroepsre-

geling Ambonezen en de Rijksgroepsregeling thuisloze

personen.

Besluit van 8 juli 1978.(Stb. 422), houdende de om-

schrijving van de categorieen van personen op wie de Wet

10 In een circulaire van 8 dec. 1978 (no.
BW/WW/XX,U.68743) deelt de Staatssecretaris van CRM
de gemeentebesturen mee dat Nederland, door toe-
passing van art. 16b van het Europees Verdrag be-
treffende sociale en medische bijstand, aan het
Besluit bijstandverlening woonwagenbewoners een
voorbehoud verbindt:"Dit houdt in dat Nederland zich
wel bevoegd, doch niet verplicht acht aan onderdanen
van andere verdragslanden bijstand te verlenen voor
de aankoop van woonwagens (...). Van de,gebleven be-
voegdheid ware met name gebruik te maken wanneer er
sprake is van een permanente, althans langdurige
vestiging in Nederland. Een zodanige vestiging kan
worden aangenomen nadat de betrokkene met zijn gezin
tenminste een jaar zonder onderbreking in Nederland
zijn verblijf heeft gehad".
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buitengewoon pensioen 1940-1945 van overeenkomstige toe-

passing zal zijn.
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Art.2. Tot de in artikel 1, tweede lid, van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1977, 493), be-
doelde categorieen van personen behoren zij, gedurende
de oorlogsjaren 1940-1945 Nederlander zijnde:

(dan volgen 6 afzonderlijke criteria, red.).

Besluit van 9 okt. 1978 (Stb. 717), houdende de bekos-
tigingsvoorwaarden rechtspositie personeel openbare bi-
bliotheken.

Art.11. 5. Op zondagen, alsmede op de Nieuwjaarsdag,
de Tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede
Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de ver-
jaardag van de Koningin wordt gevierd, worden geen werk-
zaamheden opgedragen: (...).

Art.15. 2. Indien een openbare bibliotheek in verband
met een erkende feest- of gedenkdag is gesloten - op an-
dere dagen dan die.genoemd in het vijfde lid van artikel
11 - genieten de betrokken werknemers verlof met. behoud
van salaris voor zoveel het functioneren van de biblio-
theek niet anders vereist.

Art.16. 1. Aan de werknemer wordt in de hierna te
noemen gevallen extra verlof van korte duur verleend met
behoud van salaris tenzij zulks het functioneren van de
openbare bibliotheek in gevaar brengt:

k. bij zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige
Communie en bij die van echtgenoot of echtgenote, kinde-
ren of stiefkinderen: 1 dag;

Bijlage D.
Regeling wachtgeld.

Art.B. 2. Het wachtgeld wordt niet uitbetaald voor de
duur dat de rechthebbende:

b,. metterwoon verblijf houdt in het buitenland, tenzij
hem op zijn verzoek hiervoor door de voormalige werkge-
ver toestemming is verleend;

BESCHIKKINGEN

Beschikking tenemoetkoming uitvoeringskosten Rijks-
groepsregelingen Oorlogsslachtoffers 1940-1945,
Gerepatrieerden en Ambonezen.
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Beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk van 1 april 1969 (Stcrt.
71).

Redactionele opmerking

Deze beschikking steunt op artikel 21 van de Rijksgroeps-
regeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1964, 549),
artikel 25 van de Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden
(Stb. 1964, 550) en artikel 23 van de Rijksgroepsre-
geling Ambonezen (Stb. 1964, 551). De teksten van deze
drie artikelen zijn identiek: "Onze Minister van Maat-
schappelijk Werk kan een bijdrage verlenen in de aan de
uitvoering van dit besluit verbonden kosten".

Beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Sociale
taken en Volksgezondheid van 20 okt. 1970 (Stcrt. 209),
houdende vaststelling van de bedragen voor persoonlijke
uitgaven voor in inrichtingen verblijvenden.

Redactionele opmerking

Deze beschikking stelt de bedragen vast voor uitkerings-
gerechtigden ter voorziening in de kosten van per-
soonlijke uitgaven, bedoeld in artikel 7a, lid 1,
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, de
artikelen 7a, lid 1, en 18, lid 1, Rijksgroepsregeling
Gerepatrieerden en de arti.kelen 7a, lid 1, en 16b, lid 1,
Rijksgroepsregeling Ambonezen.

Beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk van 5 nov. 1974 (Stcrt. 219),
betreffende bijstand aan religieuzen.

Art.l. In deze beschikking wordt verstaan onder:

bejaarde religieus: degene, die behoort tot een
Rooms-Katholieke orde of congregatie,' 65 jaar of ouder
is, in een bejaardenoord hier te lande verzorging geniet
en wiens verzorging aldaar noodzakelijk is.
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Beschikking van de Staatssecretaris van CRM, dd. 22
sept. 1975, VAOR/32 136 (Stcrt. 186).

N P artikel I.
I. Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 30, eerste lid,

van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945, welke wordt ingediend door een vreemdeling of
diens nabestaande, wordt door de aanvrager overgelegdll:

a. een verklaring van de aanvrager zelf, welke mede-
deling doet van omstandigheden, en/of bewijsstukken be-
vat, waaruit kan blijken dat bedoelde vreemdeling
tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 hetzij Nederlander
was, hetzij Nederlands onderdaan in de zin van de toenma-
lige Wet van 10 februari 1910 (Stb. 55) en nadien het
Nederlanderschap heeft bezeten;

b. een verklaring van de burgemeester in wiens ambts-
gebied bedoelde vreemdeling binnen Nederland gevestigd
is of laatstelijk voor zijn overlijden is geweest, dan
wel van het hoofd van de Nederlandse diplomatieke of con-
sulaire vertegenwoordiging in wiens ressort bedoelde
vreemdeling buiten Nederland gevestigd is of laatstelijk
voor zijn overlijden is geweest, inhoudende dat bedoelde
vreemdeling tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 hetzij Ne-
derlander was, hetzij Nederlands onderdaan in de zin van
de toenmalige Wet van 10 februari 1910 (Stb. 55) en na-
dien het Nederlanderschap heeft bezeten.

II. Het bepaalde in het eerste lid, onder a en b, is

niet van toepassing ten aanzien van aanvragen van

vreemdelingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c

en d van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

1940-1945 en hun nabestaanden.

Tijdelijke Regeling Subsidiering Gebedsruimten voor
Moslims. Beschikking van Staatssecretaris van CRM van
21 dec. 1981 (Stcrt. 1982, 14).

Redactionele opmerking

Op grond van deze regeling, welke van kracht zal zijn tot
1 januari 1984, bestaat de mogelijkheid voor organisa-
ties van Moslims onder de buitenlandse migranten een
keer een subsidie te ontvangen in de investeringskosten
van een gebedsruimte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel II bepaalt dat zolang de onder a en b ge-
noemde verklaringen niet worden overgelegd, de aan-
vraag zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, 'van de
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945,
niet in behandeling wordt genomen.
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N L Art. l. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Moslims: de Moslims onder de buitenlandse werkne-

mers en hun families, afkomstig uit de landen rond de
Middellandse Zee met een overwegende Moslim-bevolking;

b. Moslimorganistie: een organisatie op Islamitische
grondslag met rechtspersoonlijkheid, die zich (mede) ten
doel stelt een gebedsruimte voor Moslims te stichten en
in stand te houden;
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MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE

WETTEN

Wet regelende de uitoefening der geneeskunst. Wet van 1
juni 1865 (Stb. 60), 11. gew. bij wet van 1 sept. 1978
(Stb. 505)

Art.2. 2. Aan personen van Nederlandse nationaliteit
ken, behoudens in bijzondere gevallen, een bevoegdheid
als bedoeld in het eerste lid slechts worden verleend,
indien de eisen voor het verkrijgen van de bevoegdheid
de geneeskunst of de verloskunst uit te oefenen in het
land, of in de tot dit land behorende staat of provincie,
waarin het examen werd afgelegd, gelijkwaardig of nage-
noeg gelijkwaardig zijn aan die, welke voor het
verkrijgen van een zodanige bevoegdheid in Nederland
worden gesteld.

3. Aan personen die de Nederlandse nationaliteit niet
bezitten kan, behoudens in bijzondere gevallen, een be-
voegdheid, als bedoeld in het eerste lid, slechts worden
verleend indien:

a. de door hen buiten Nederland verkregen bevoegdheid
voldoet aan het bepaalde in het tweede lid, en

b. Nederlanders, bevoegd de geneeskunst of de verlos-
kunst als verloskundige in Nederland uit te oefenen,
zonder het afleggen van een nader examen kunnen worden
toegelaten tot de uitoefening van de geneeskunst of de
verloskunst als verloskundige in het land waarvan de
vreemdeling de nationaliteit bezit, of in de tot dit land
behorende staat of provincie, waarin de vreemdeling be-
voegd is de praktijk uit te oefenen.

Wet houdende regeling van de voorwaarden tot verkrijging
der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tand-
heelkunst en van de uitoefening dier kunst. Wet van 24
juni 1876 (Stb. 117), 11. gew. bij wet van 27 sept. .1962
(Stb. 386).
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Art.7a. 1. Onze Minister kan aan personen, die, na al-
daar afgelegd examen, buiten Nederland de bevoegdheid
tot uitoefening van de tandheelkunst hebben verkregen,
de bevoegdheid verlenen de tandheelkunst in Nederland
uit te oefenen.

2. Aan personen van Nederlandse nationaliteit kan, be-

houdens in bijzondere gevallen, een bevoegdheid als be-

doeld in het eerste lid slechts worden verleend, indien

de eisen voor het verkrijgen van de bevoegdheid de tand-

heelkunst uit te oefenen in het land of in de tot dit

land behorende staat of provincie, waarin het examen is

afgelegd, gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn

aan die, welke voor het verkrijgen van een zodanige be-

voegdheid in Nederland worden gesteld.

3. Aan personen die de Nederlandse nationaliteit niet
bezitten kan, behoudens in bijzondere gevallen, een be-
voegdheid, als bedoeld in het eerste lid, slechts-worden
verleend indien:

a. de door hen buiten Nederland verkregen bevoegdheid
voldoet aan-het bepaalde in het tweede lid, en

b. Nederlanders bevoegd de tandheelkunst in Nederland
uit te oefenen, zonder het afleggen van een nader examen,
kunnen worden toegelaten tot de uitoefening van de tand-
heelkunst in het land, waarvan de vreemdeling de natio-
naliteit bezit, of in de tot dit land behorende staat of
provincie, waarin de vreemdeling bevoegd is de tandheel-
kunst uit te oefenent.

Wet houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging
der bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verlos-
kundige en apothekersbediende. Wet van 25 dec. 1878
(Stb. 222), 11. gew. bij wet van 1 sept. 1978 (Stb. 505).

Art.3. Aan ieder, die de hoedanigheid van arts op de
wijze, als in het eerste lid van artikel 1 is bedoeld,
heeft verkregen, wordt door de faculteit der
geneeskunde, (...), behalve het getuigschrift, vermeld
in den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij ar-
tikel 131 der Hooger-onderwijswet, een in het
Nederlandsch gesteld getuigschrift uitgereikt, waarvan
het model wordt vastgesteld door Onzen Minister, met de
uitvoering van deze wet belast.

Naast deze vereisten is voor de uitoefening door
vreemdelingen van bepaalde beroepen in loondienst
(arts, (school-)tandarts, psychiater, verloskundige,
fysiotherapeut of apotheker) behalve een
tewerkstellingsvergunning nog een afzonderlijke toe-
lating tot de uitoefening van dat beroep vereist (zie
Vc., deel C, pg. 26a).
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T Art.8a. De faculteit der geneeskunde, ten overstaan
van welke de in artikel 131 van de Hooger-onderwijswet
bedoelde hoedanigheid van tandarts is verkregen, reikt
behalve het universitair getuigschrift, een 'in het
Nederlandsch gesteld getuigschrift uit, waarvan het mo-
del wordt vastgesteld door Onzen Minister, met de
uitvoering van deze wet belast.

Art.12. Aan ieder, die de hoedanigheid van apotheker
heeft verkregen# wordt door de faculteit der wis- en na-
tuurkunde, (..:), behalve het getuigschrift vermeld in
den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij arti-
kel 131 der Hooger-onderwijswet, een in het Nederlandsch
gesteld getuigschrift uitgereikt, waarvan het model
wordt vastgesteld door Onzen Minister, met de uitvoering
van deze wet belast.

N

T Art.22. 3e volzin: Het examen wordt in het
Nederlandsch gehouden.

Art.23a. Wij behouden Ons voor de bevoegdheid van apo-
theker te verleenen aan Nederlanders, die als militair
apotheker een eervol ontslag hebben bekomen uit den
kolonialen dienst, voor zo over zij die bevoegdheid
krachtens de bepalingen dezer wet niet bezitten.

Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoor-
zaken. Wet van 21 juli 1928 (Stb. 265), 11. gew. bij wet
van 29 juni 1977 (Stb. 456).

C R Art.17. 1. Wij behouden Ons voor te verbieden, te be-
perken of toe te staan onder voorwaarden nopens vervoer,
onderzoek, afzondering, reiniging en ontsmetting, die
Onze Minister noodig acht:

a. het binnenkomen in het land over de landsgrenzen
van personen, die in een telkens door Ons te bepalen
tijdvak vertoefd hebben in landen, streken of plaatsen,
waar een der bij algemeenen maatregel van bestuur ge-
noemde infectieziekten in zoodanigen omvang voorkomt dat
ernstig gevaar voor overbrenging bestaat; alsmede het
binnenkomen in het land over de landsgrenzen van
landloopers en zigeuners en van personen, die bij
troepen reizen of de grens overtrekken;

b. het doortrekken door en het verkeer in het land van
personen, die over de landsgrenzen komen en in een tel-
kens door Ons te bepalen tijdvak vertoefd hebben in
landen, streken of plaatsen, waar een der onder a be-
doelde ziekten in zoodanigen omvang voorkomt dat ernstig
.gevaar voor overbrenging bestaat;

c. het binnenkomen van schepen langs binnenwateren.
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Wet tot reneling van de toelating van in Indonesie be-

voegde Nederlandse tandartsen en verloskundigen tot uit-

oefening van dn praktijk in Nsderland2. Wet van 18 dec.

1957 (Stb. 589), 11. gew. bij wet van 1 sept. 1978 (Stb.

505).

N

N

P

Art.l. Personen van Nederlandse nationaliteit, die
voor 1 jan. 1950 in Indonesie, overeenkomstig de daar te
lande geldende wettelijke regelingen, waren toegelaten
tot de uitoefening van de tandheelkunst of die voor dat
tijdstip de studie voor tandarts aan het Tandheelkundig
Instituut te Surabaja hadden aangevangen en deze studie
sindsdien met goed gevolg volbrachten, kunnen, volgens
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen,
door Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
worden toegelaten tot het uitoefenen van tandheelkundige
praktijk in NederlandJ.

Art.2. Aan personen van Nederlandse nationaliteit, die
voor 1 januari 1950' in Indonesie, overeenkomstig de daar
te lande geldende wettelijke regelingen, een examenvoor
verloskundige hebben afgelegd, kan, volgens door Ons bij
algemene maatregel van bestuur te stellen regelen door
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de
bevoegdheid worden verleend tot het verlenen van verlos-
kundige raad en bijstand als verloskundige.

Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Wet van 28 juli
1958 (Stb. 408), 11. gew. bij de wet van 23 nov. 1977
(Stb. -664).

Art.2. 1. Tot uitoefening der artsenijbereidkunst zijn
bevoegd:

d. in Nederland gevestigde personen, rechtspersonen

daaronder begrepen, aan wie door Onze Minister ver-

.gunning is verleend (...). De vergunninghouder mag ge-

neesmiddelen uitsluitend afleveren aan in Nederland

2. Aan de M.v.T. is het volgende ontleend:
"Na de soevereiniteitsoverdracht zijn de moge-

lijkheden voor Nederlanders, in Indonesie als ambte-

naar en in vrije beroepen werkzaam te zijn,

geleidelijk aan verminderd. De Nederlandse Regering

heeft steeds doen uitkomen, dat zij degenen, die zich

ten gevolge van de gewijzigde omstandigheden ge-

dwongen zagen te repatrieren, wil bijstaan in het

vinden van een nieuwe bestaansmogelijkheid hier te

lande".

Zie het Besluit van,16 dec. 1958 (Stb. 699), pg. 367.
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gevestigde personen, rechtspersonen daaronder begrepen,

N P

N P

Art.2a. 2. Aan personen van Nederlandse nationaliteit.
kan, behoudens in bijzondere gevallen, een bevoegdheid
als bedoeld in het eerste lid slechts worden verleend,
indien de eisen voor het verkrijgen van de bevoegdheid de
artsenijbereidkunst als apotheker of als
apothekers-assistent uit te oefenen in het land, of in de
tot dat land behorende staat of provincie waarin het exa-
men werd afgelegd, vrijwel gelijkwaardig zijn aan die,
welke voor het verkrijgen van een zodanige bevoegdheid
in Nederland worden gesteld.

3. Aan personen die de Nederlandse nationaliteit niet
bezitten kan, behoudens in bijzondere gevallen, een be-
voegdheid als bedoeld in het eerste lid slechts worden
verleend indien:

a. de door hen buiten Nederland verkregen bevoegdheid
voldoet aan het bepaalde in het tweede lid, en

b. Nederlanders, bevoegd de artsenijbereidkunst als
apotheker of als apothekers-assistent in Nederland uit
te oefenen, zonder het afleggen van een nader examen kun-
nen worden toegelaten tot de artsenijbereidkunst als
apotheker' of als.. apothekers-assistent in het land
waarvan de vreemdeling de nationaliteit bezit, of in de
tot dit land behorende staat of provincie, waarin. de
vreemdeling bevoegd is de praktijk uit te oefenen.

Wet op de paramedische beroepen. Wet van 21 maart 1963
(Stb. 113), 11. gew. bij de wet van 23 juni 1976 (Stb.
377).

Art.13. 1. Een College in eerste aanleg bestaat uit de
volgende, door Ons benoemde leden:

4. De leden en de secretaris, alsmede hun plaatsver-

vangers, moeten Nederlander en ingezetene van Nederland

zijn.

Art.14. 1. Het Centraal College bestaat uit de navol-
gende, door Ons benoemde leden:

2. De leden 2 tot en met 7 van artikel 13 zijn van toe-

passing.

Ziekenfondswet. Wet van 15 okt. 1964 (Stb. 392), 11.
gew. bij de wet van 14 mei 1980 (Stb. 296).
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Art.53. 1. Lid of plaatsvervangend lid van de Zieken-
fondsraad kunnen alleen zijn Nederlanders, tevens inge-
zetenen van het Rijk in Europa (...).

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wet van 14 dec.
1967 (Stb. 655), 11. gew. bij de wet van 20 dec. 1979
(Stb. 709).

Art.2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die
binnen het Rijk woont.

Art.3. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam geves-
tigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden sche-
pen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun thuis-
haven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van

,het Rijk beschouwd.
3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en bin-

nen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmid-
dels in de Nederlandse Antillen of op het grondgebied van
een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor
de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het Rijk te
hebben gewoond.

4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgenote
en de kinderen voor wie hij ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet recht op kinderbijslag heeft, worden geacht
binnen het Rijk te wonen. Het bepaalde in de vorige vol-
zin blijft buiten toepassing ten aanzien van de aldaar
bedoelde Nederlander, echtgenote en kinderen:

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is
in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij militair
is;

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat hij
geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam te zijn.

Art.S. 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die:

a. ingezetene is;

b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het
Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen;

c. geen ingezetene is, doch die in bij algemene maat-
regel van bestuur aan te wijzen gevallen en volgens nader
bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur te
stellen 'regelen buiten het Rijk werkzaam is, mits hij Ne-
derlander is;

d. de echtgenote en overige gezinsleden van de onder c
bedoelde personen.
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2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet
worden aangemerkt.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan
van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken:

a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen, op wie het bepaalde- i n ar-

tikel 6, derde lid, onder b, van de Algemene Ouderdomswet
toepassing heeft gevonden;

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk

hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werk-

zaam zijn;

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden
van de onder a, b en c bedoelde personen;

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of meer
andere Mogendheden van kracht is, niet ingevolge deze
wet verzekerd zijn.

P

P

N P

Art.24. 1. De door de in artikel 20, onder c, bedoelde

premieplichtige verschuldigde premie wordt geheven naar

de maatstaf van de uitkeringen ingevolge de Algemene Ou-

derdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, toekomende

aan ingezetenen.

Art.25. 1. De door de in artikel 20, onder d, bedoelde
premieplichtige verschuldigde premie wordt geheven naar
de maatstaf van het loon waarin uitkeringen ingevolge de
Algemene Ouderdomswet toekomende aan ingezetenen die de
leeftijd.van 65 jaar hebben bereikt, zijn begrepen, na-
dat dit is verminderd met die uitkeringen.

Noodwet Geneeskundigen. Wet van 23 april 1971 (Stb.
396), 11. gew. bij de wet van 1 nov. 1980 (Stb. 770).

Art.13. 1. Het bevoegd gezag kan aan geneeskundigen,
die Nederlander dan wel inwoner van Nederland zijn, met
uitzondering van de Nederlanders, woonachtig in de Ne-
derlandse Antillen, de verplichting opleggen:

(dan volgen vijf verplichtingen, red.).

Wet algemene bepalingen milieuhygiene. Wet van 13 juni
1979 (Stb. 442), zoals deze is gewiljzigd bij de Wet
houdende uitbreiding van de Wet algemene bepalingen
mi l i euhygi ene wet van 1 oktober 1980 (Stb. 757).
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T Art.8. Indien de aanvraag in een vreemde taal is ge-
steld, wordt de aanvrager niet-ontvankelijk verklaard.

N P

N

T

T

Art.16. 2. Ter inzage gelegde stukken, die in een

vreemde taal zijn gesteld en waarvan niet tevens een ver-

taling i n do Nederlandse taal ter inzage wordt gelegd, of

die wegens hun omvang, hun inhoud dan wel om andere re-

denen niet geacht kunnen worden een voor beoordeling van

de aanvraag voldoende inzicht te geven aan een algemeen

publiek, gaan, voor zover zij redelijkerwijs nodig kun-

nen zijn voor de beoordeling van de aanvraag, vergezeld

van een in de Nederlandse taal gestelde samenvatting.

Voor zover het stukken betreft, die van de kant van de

aanvrager' zijn ingebracht, wordt daartoe door hem een

samenvatting verstrekt, die de goedkeuring van het be-

voegd gezag behoeft; bij gebreke daarvan wordt een

vanwege het bevoegd gezag tot stand gebrachte samen-

vatting ter inzage gelegd.

3. De kosten van een samenvatting zijn voor rekening
van de aanvrager voor zover het van zijn kant ingebrachte
stukken betreft, en voor rekening van het bevoegd gezag
indien het andere stukken betreft.

BESLUITEN

Besluit van 22 juni 1920 (Stb. 314), houdende voor-

schriften betreffende de opleiding tot keurmeesters van

vee en vlees, 11. gew. bij besluit van 1979 (Stb. 453).

Art.13. 1. De hoofdinspecteur laat, met inachtneming
van het in het vierde l i d bepaalde, tot de cursus toe de-
genen die:

c. doen blijken voldoende onderlegd te zijn in de be-
ginselen der Nederlandse taal, in lezen, schrijven en
rekenen, alsmede in de kennis van het metrieke stelsel;

Reglement medisch tuchtrecht Pn oplossing van
geschillen. Besluit van 31 okt. 1929 (Stb. 474), 11.
gew. bij besluit van 27 okt. 1978 (Stb. 588).

Art.S. 1. De voorzitter, leden, secretarissen en hun
plaatsvervangers moeten zijn Nederlander en ingezetene
des Rijks; (...).

Art.7. 1. De voorzitter, leden en hun plaatsvervangers
kunnen door den Hoogen Raad bij met redenen omkleede be-
schikking worden ontslagen: (...).
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2. Zij worden door den Hoogen Raad bij met redenen
omkleede.beschikking ontslagen:

c. bij verlies van het Nederlanderschap;

N P-

0

Art.16. 1. Het Centraal College is gevestigd te
's-Gravenhage.

2. De artikelen 3-15 zijn op dit College van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande, dat:

Vleeskeuringsbesluit4. Besluit van 14 jan. 1957 (Stb.
29), 11. gew. bij besluit van 19 juli 1980 (Stb. 494).

Art.8. 1. Slachtdieren worden na voorafgaande
bedwelming, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen
een minuut door verbloeding gedood.

2. De bepalingen omtrent bedwelming zijn niet van toe-
passing op slachtdieren waarvan het vlees is bestemd
voor consumptie door Israelieten of door Islamieten en
welke in verband daarmede worden bestemd voor halssnede
volgens de Israelitische of volgens de Islamitische
ritus.

Art.ll. Bij het slachten volgens de Israelitiscche
ritus of volgens de Islamitische ritus moet het volgende
in acht worden genomen:

a. het kluisteren en neerleggen mag slechts met de no-
dige voorzichtigheid geschieden, in aanwezigheid van de
keuringsdierenarts of de keurmeester van vee en vlees en
overeenkomstig de door deze te geven aanwijzingen;

b.het materiaal, dat daarbij wordt gebruikt, moet in
goede toestand verkeren;

c. bij het neerleggen van het dier moeten zij, die
daarmede zijn belast of die daarbij behulpzaam zijn in
het bijzonder zorg dragen, dat belediging van kop en
horens wordt voorkomen, en na de halssnede de kop zolang
vasthouden, tot blijvende bewegingloosheid is
ingetreden;

d. tot het kluisteren en neerleggen van het dier mag
slechts worden overgegaan, indien de persoon, met de
toepassing der halssnede belast, daarbij tegenwoordig
is;

e. na het neerleggen wordt onmiddellijk de halssnede

toegebracht in aanwezigheid van de keuringsdierenarts of

keurmeester van vee en vlees overeenkomstig de door deze

gegeven aanwijzingens.

^. Besluit houdende uitvoering van de artt. 18 en 25
Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524).
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Art.12. 1. Slachten volgens de Israelitische ritus of
volgens de Islamitische ritus mag slechts geschieden in
door Onze Minister aan te wijzen slachthuizen'.

2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid vindt
plaats

a. indien het betreft het slachten volgens de
Israelitische ritus: op verzoek van de opperrabbijn of
diens plaatsvervanger, die ter zake kan worden geacht de
Israelitische gemeenschap in Nederland te vertegenwoor-
di gen,

b. indien het betreft het slachten volgens de
Islamitische ritus: op verzoek van een of meer organisa-
ties, die geacht kunnen worden alle of een bepaalde groep
Islamieten in Nederland te vertegenwoordigen,

doch slechts, indien en voor zover in het desbetref-
fende verzoek, ten genoegen van Onze Minister, wordt
aangetoond, dat in een bepaald deel van het land, hetwelk
van het aan te wijzen slachthuis uit pleegt te worden be-
diend, behoefte bestaat aan vlees, afkomstig van volgens
de desbetreffende ritus geslachte slachtdieren.

3. De hoofdinspecteur stelt in overleg met het aange-
wezen slachthuis en

a. voor zover het betreft de behoefte aan vlees, af-
komstig van volgens de Israelitische ritus geslachte
slachtdieren: in overleg met de opperrabbijn of diens
plaatsvervanger, of

b. voor zover het betreft de behoefte aan vlees, af-
komstig van volgens de Islamitische ritus geslachte
slachtdieren: in overleg met de in het tweede lid, onder
b, bedoelde organisatie of organisaties,

het aantal wekelijks per slachthuis ritueel te
slachten slachtdieren vast, waarmede in de bedoelde be-
hoefte aan vlees kan worden voorzien.

4. Ritueel slachten mag slechts geschieden
a. voor zover het betreft het slachten volgens de

Israelitische ritus: door personen die daartoe door de

opperrabbijn of diens plaatsvervanger zijn gemachtigd,

en
b. voor zover het betreft het slachten volgens de

Islamitische ritus: door personen die daartoe door de in

5. De nieuwe tekst van artikel 11, toegevoegd bij besluit
van 14 maart 1979 (Stb. 179), treedt in werking op het
moment dat de op 24 juni 1977 tot stand gekomen ont-
werp-conventie van de Raad van Europa voor de be-
scherming van te slachten dieren van kracht wordt.
Dan zal de huidige (hier opgenomen) tekst van artikel
11 vervallen.

6. Zie omtrent de aanwijzing van slachthuizen waar
ritueel geslacht mag worden de Ministeriele be-
schikking van 23 dec. 1957 (Stcrt. 252) en van 17 jan.
1977 (Stcrt. 19).
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het tweede lid, onder b, bedoelde organisatie of orga-
nisaties zijn aangewezen, mits die personen daarvan door
een schriftelijk bewijs aan de keuringsdierenarts hebben
doen blijken.

Deze personen voegen zich ten aanzien van het aantal
door hen ritueel te slachten slachtdieren naar de voor
elk slachthuis aangewezen hoeveelheid;, zij volgen ter
zake de aanwijzingen van de keuringsdierenarts op, die
toeziet, dat het vastgestelde aantal niet.wordt over-
schreden.

N

N

Besluit van 16 dec. 1958 (Stb. 699). tot regeling van de
toelating van in Indonesie bevoegde tandartsen en ver-
loskundigen van Nederlandse nationaliteit tot uitoe-
fening van de praktijk in Nederland.

Art.2. 1. Tot het uitoefenen van de tandheelkundige

praktijk in Nederland worden toegelaten, personen van

Nederlandse nationaliteit, die voor 1 januari 1950 tot

het uitoefenen van de tandheelkunst in Indonesie waren

toegelaten op grond van:

a. het met goed gevolg afleggen van het praktisch
tandheelkundig examen, bedoeld in artikel 20 van het
DVG-reglement;

b. krachtens artikel 35 van het DVG-reglement bekomen
vrijstelling van het afleggen van het onder a genoemde
examen;

c. de aan de STOVIT verworven hoedanigheid van tand-
arts;

d. de hoedanigheid van tandarts, verworven aan de in
Bijblad no. 15113 bedoelde, aan de faculteit der genees-
kunde van de Universiteit van Indonesie toegevoegde op-
leiding voor tandartsen te Surabaja.

2. Tot het uitoefenen van de tandheelkundige praktijk
in Nederland worden mede toegelaten, personen van Neder-
landse nationaliteit, die aan de, in het vorige lid onder
d bedoelde opleiding, de hoedanigheid van tandarts
hebben verworven voor 1 januari 1953.

Art.3. 1. Tot de uitoefening van de tandheelkundige

praktijk in Nederland kunnen worden toegelaten, personen

van Nederlandse nationaliteit, die blijkens een, door

het Hoofd van het Departement van Gezondheid krachtens

artikel 43 van het DVG-reglement uitgereikte akte van

toelating, tot het uitoefenen van de tandheelkunst in

Indonesie waren toegelaten op grond van een na 8 maart

1942, doch voor 1 januari 1949 verkregen getuigschrift,

hetzij afgegeven door de STOVIT of daarvoor in de plaats

getreden onderwijsinrichting, hetzij vanwege enig dien-

overeenkomstig instituut in Indonesie.
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2. Tot de uitoefening van de tandheelkundige praktijk
in Nederland kunnen eveneens worden toegelaten, personen
van Nederlandse nationaliteit, die aan de in artikel 2,
eerste lid onder d, genoemde opleiding, de hoedanigheid
van tandarts na 1 januari 1953 hebben verkregen.

N Art.4. 1.De bevoegdheid tot het verlenen van verlos-
kundige raad en bijstand als verloskundige in Nederland
wordt toegekend aan personen van Nederlandse nationali-
teit, die voor 1 januari 1950 in Indonesie:

a. met goed gevolg het in artikel 31 van het
DVG-reglement voorgeschreven, overeenkomstig het be-
paalde in Bijblad no. 14160 en Bijblad no. 14324 gere-
gelde, praktische examen hebben afgelegd;

b. krachtens artikel 35 van het DVG-reglement vrij-
stelling hebben verkregen van het afleggen van het onder
a genoemde examen.

2. Op de in het vorige lid bedoelde personen is het be-

paalde in artikel 2, derde lid, van overeenkomstige toe-

passing.

3. Alvorens tot uitreiking van de in het vorige lid be-
doelde verklaring over te gaan, hoort Onze Minister een
door hem in te stellen commissie, die belast wordt met
het onderzoek naar de bewijzen van bevoegdheid van de in
het eerste lid genoemde personen.

Art.S. 1. De bevoegdheid tot het verlenen van verlos-
kundige raad en bijstand als verloskundige. in Nederland
kan worden toegekend aan personen van Nederlandse natio-
naliteit, die na 8 maart 1942 doch voor 1 januari 1949
met voldoening aan de gestelde toelatingseisen, met gun-
stige uitslag' examen (...) hebben afgelegd (...) doch
alleen indien door het Hoofd van het Departement van Ge-
zondheid (...) aan betrokkenen een akte van toelating is
uitgereikt.

Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet
Besluit van 23 dec. 1965 (Stb. 638), 11. gew. bij besluit
van 3 maart 1979 (Stb. 126).

Art.l. Verzekerd is, met inachtneming van het bepaalde
in het tweede l i d van artikel 3 van de Ziekenfondswet:

a. (Vervallen);
b. '(Vervallen);
c. (:..);
d. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en

die op grond van de arbeidsvoorwaarden verbonden aan de
dienstbetrekking ter zake waarvan hij verplicht verze-
kerd was ingevolge het bepaalde onder c, wegens onge-
schiktheid tot werken, optredende binnen een maand na
het einde van zijn verplichte verzekering, uitkering
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ontvangt gedurende de tijd waarover deze uitkering wordt
verstrekt doch niet langer dan tweeenvijftig weken;

e. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
een uitkering geniet ingevolge de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (Stb. 1964, 485) dan wel ingevolge de op de Alge-
mene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) steunende
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers;

f. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en

anders dan krachtens de Werkloosheidswet, dan wel de

voorziening en regelingen genoemd onder e en g een uit-

kering of wachtgeld ter zake van werkloosheid of ontslag

ontvangt op grond van een van rijkswege vastgestelde re-

geling dan wel van een regeling ten aanzien waarvan door

Onze Minister een verklaring is afgegeven als bedoeld in

artikel XIV, eerste lid, onder c, juncto lid 2, van de

wet van 20 juli 1967 (Stb. 396), met uitzondering van de-

gene, wiens uitkering of wachtgeld- is toegekend

krachtens een regeling, welke betrekking heeft op de

dienstverhouding, waarin de betrokkene op grond van de

bij of krachtens het bepaalde onder c getroffen uitzon-

deringen niet verplicht verzekerd kon zijn.

Met een uitkering als bedoeld in de vorige alinea wordt
gelijkgesteld een op een dergelijke uitkering volgende
overbruggingsuitkering, welke aan een gewezen werknemer
van de steenkolenmijnindustrie is toegekend op grond van
de regeling inzake aanvullende voorzieningen in het ka-
der van.artikel 4 van de Beschikking no. 3-65 van de Hoge
Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal van 17 februari 1965, welke op 19 april 1967 door
de Vereniging "De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in
Limburg" is vastgesteld;

h. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
de wachtdagen vervult voor de uitkering van ziekengeld
op grond van artikel 46 van de Ziektewet, mits hij op de
dag, waarop de verzekering eindigde ter zake waarvan ar-
tikel 46 toepassing vindt, verplicht verzekerd was op
grond van de Ziekenfondswet;

i,. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
ziekengeld krachtens Hoofdstuk II van de Wet arbeidson-
geschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 1972, 313) dan
wel arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens Hoofdstuk
III van die wet ontvangt, mits -voor zover de uitkering
werd toegekend krachtens Hoofdstuk III van genoemde wet
- deze werd berekend naar een arbeidsongeschiktheid van
tenminste 45%;

j. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
op grond van verplichte verzekering krachtens de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering recht heeft op er-
beidsongeschiktheidsuitkering berekend naar een arbeids-
ongeschiktheid van tenminste 45%;

k. tot de eerste dag van de maand waarin de betrokkene
de leeftijd van 65 jaar bereikt, degene die zijn woon-
plaats hier te lande heeft en die een
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invaliditeitspensioen geniet dat is toegekend of geacht

wordt te zijn toegekend,krachtens de Spoorwegpensioenwet

(Stb. 1967, .138) danwel een periodieke uitkering ont-

vangt als bedoeld in artikel 40 van het Reglement Dienst-

voorwaarden van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (R.D.V.

1964 N.S.) of het dienovereenkomstige artikel van het

reglement dat voor genoemd Reglement in de plaats

treedt. Onder invaliditeitspensioen wordt ten deze niet

verstaan het pensioen als bedoeld in artikel U, 12 van de

Spoorwegpensioenswet of het dienovereenkomstige pensioen

dat geacht wordt te zijn toegekend krachtens die wet;

1. degene, die haar woonplaats hier te lande heeft en
aanspraak heeft op een tijdelijke weduwenuitkering of
een weduwenpensioen krachtens de Algemene Weduwen- en
Wezenwet, mits zij op het tijdstip van het overlijden van.
haar echtgenoot, op grond van wiens overlijden aanspraak
wordt ontleend op de tijdelijke weduwenuitkering of het
weduwenpensioen, dan wel in de maand, voorafgaande aan
die, waarin deze de leeftijd van 65 jaar bereikte,
mede-verzekerd was ingevolge artikel 4 van de Zieken-
fondswet op grond van de verzekering van de overledene,
dan wel als zodanig verzekerd zou zijn geweest, indien
het bepaalde in het eerste zinsdeel van het zevende lid
van artikel 4 van de Ziekenfondswet geen toepassing zou
hebben gevonden;

m. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
aanspraak heeft op een wezenpensioen krachtens'de Alge-
mene Weduwen- en Wezenwet, mits hij op het tijdstip van
het overlijden van zijn ouder of pleegouder, op grond van
wiens overlijden aanspraak wordt ontleend op het wezen-
pensioen, dan wel in de maand, voorafgaande aan die,
waarin deze de leeftijd van 65 jaar bereikte, medeverze-
kerd was ingevolge artikel 4 van de Ziekenfondswet op
grond van de verzekering van de overledene, dan wel als
zodanig verzekerd zou zijn geweest, indien het bepaalde
in het eerste zinsdeel van het zevende lid van artikel 4
van de Ziekenfondswet geen toepassing zou hebben ge-
vonden;

n. degene, die hier te lande zijn woonplaats heeft en
wiens medeverzekering als bedoeld in artikel 4 van de
Ziekenfondswet een einde heeft gevonden door het over-
lijden van degene op wiens verzekering de medeverze-
kering steunde, gedurende een aaneengesloten periode van
6 ",weken te rekenen van de dag af, waarop het recht op
medeverzekering een einde nam;

o. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft, in
werkelijke militaire dienst is ingevolge de bepalingen
van de Dienstplichtwet dan wel van de Wet voor het reser-
ve personeel der Krijgsmacht 1954 (Stb. 576), en die lan-
ger dan 100 dagen onafgebroken in. werkelijke militaire
dienst is of geacht kan worden te zullen verblijven, mits
een of meer personen ingevolge het bepaalde bij of krach-
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tens artikel 4 van de Ziekenfondswet op grond van zijn
verzekering in aanmerking komen voor medeverzekering;

r. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft, de

leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en die be-

hoort tot een of meer door Onze Minister en Onze Minister

van Defensie aan te wijzen groepen van personen, die een

uitkering ontvangen terzake van verwonding, verminking,

ziekten of gebreken, die het gevolg zijn van de uitoe-

fening van militaire dienst;

s. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
wiens verplichte verzekering op grond van de Zieken-
fondswet is geeindigd, zulks indien hij wacht op toe-
kenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld
onder j, mits en voor zolang het ziekenfonds waarbij hij
staat ingeschreven, het aannemelijk acht dat hem die ar-
beidsongeschiktheidsuitkering zal worden toegekend, doch
gedurende ten hoogste 13 weken;

t. tot de eerste dag van de maand waarin betrokkene de

leeftijd. van 65 jaar bereikt, degene, die zijn woon-

plaats hier te lande heeft en die een pensioen geniet ten

laste van de pensioenkas van de Stichting "Algemeen

Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg",

mits hij op 31 december 1972 lid was van het Algemeen

Ziekenfonds van voornoemde Stichting en hij, bij pens-

ionering na laatstgenoemde datum, in aansluiting aan

zijn actief lidmaatschap. van genoemde pensioenkas in het

genot van pensioen is gesteld. De in de vorige volzin be-

doelde gepensioneerde, die op 31 december 1972 op grond

van een dienstverhouding buiten het mijnbedrijf als ver-

plicht-verzekerde bij een ander ziekenfonds was

ingeschreven, wordt niettemin voor de toepassing van de

vorige volzin geacht op dat tijdstip lid te zijn geweest

van voornoemd Algemeen Ziekenfonds;

u. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering
krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, bere-
kend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%,
indien hij (...);

v. degene, die zijn woonplaats hier te lande heeft en
die een toelage ontvangt krachtens artikel 58, eerste of
derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
welke, vermeerderd met de eventueel genoten arbeidsonge-
schiktheidsuitkering krachtens de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet, of de verplichte verzekering ingevolge
de Wet op de arbeidsongschiktheidsverzekering of de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, 40% of
meer van zijn dagloon ingevolge de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering danwel van zijn dagloon krachtens
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen be-
draagt, mits hij, hetzij op de dag voorafgaande aan die
met ingang waarvan de toelage wordt toegekend, verplicht
verzekerd was ingevolge de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering of als belanghebbende in de zin
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van de Wet arbeidsongeschikheidsvoorziening militairen
kon worden aangemerkt, hetzij op die dag recht had op ar-
beidsongeschiktheidsuikering krachtens de verplichte
verzekering, ingevolge de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering of krachtens de Wet arbeidsonge-
schiktheidsvoorziening militairen;

w. tot de eerste dag van de maand waarin de betrokkene
de leeftijd van 65 jaar bereikt, degene die zijn woon-
plaats hier te lande heeft en die een
invaliditeitspensioen geniet dat is toegekend of geacht
wordt te zijn toegekend krachtens de Algemene burger-
lijke pensioenwet (Stb. 1966,6), mits hij laatstelijk in
de betrekking ten aanzien waarvan het recht op
invaliditeitspensioen is ontstaan, verplicht verzekerd
was ingevolge het Ziekenfonds enbesluit of de Zieken-
fondswet danwel uitsluitend in. verband met
overschrijding van de voor de verplichte ziekenfondsver-
zekering geldende loongrens niet verplicht verzekerd
was. Onder invaliditeitspensioen wordt ten deze niet
verstaan het pensioen als bedoeld in artikel U 15 van de
Algemene burgerlijke pensioenwet of het dienovereenkom-
stige pensioen dat geacht wordt te zijn toegekend
krachtens die wet.

P

C L

Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzeke-
ring. Besluit van 12 jan. 1968 (Stb. 12), ll. gew. bij
besluit van 1 mei 1969 (Stb. 266).

Art.4. 2. De Ziekenfondsraad kan in overleg met de be-
trokken instellingen een of meer ziekenfondsen en
ziektekostenverzekeraars aanwijzen, waarbij
verzekerden, die niet regelmatig hier te lande ver-
blijven en op wie het bepaalde in het tweede of derde lid
van artikel 1 niet van toepassing is, zich bij uit-
sluiting aanmelden.

Besluit ziekenhuisverpleging Bijzondere Ziektekosten-
verzekering. Besluit van 24 mei 1968, no. 101.044
(Stcrt. 103), zoals gewijzigd bij besluit van 8 jan.
1973, no. 107 836 (Stcrt. 9).

Art.S. 2. Indien tijd'of gelegenheid voor het indienen

van de aanvraag voor de opneming ontbreekt, wordt de aan-

vraag met de motivering binnen driemaal 24 uur - zater-

dagen, zon- en feestdagen niet medegerekend - na de

opneming ingediend, waarbij tevens wordt aangegeven

`waarom de aanvraag na de opneming geschiedt.

Een soortgelijke bepaling is opgenomen in:
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• Besluit verpleging in verpleeginrichtingen Bij-

zondere Ziektekostenverzekering Besluit van 24 mei

1968, no. 101 045 (Stcrt. 103): art. 4, lid 2.

Besluit zwakzinnigenzorg Bijzondere Ziektekosten-
verzekering. Besluit van 24 mei 1968, no. 101 046
(Stcrt. 103): art. 4, lid 2.

Besluit commissies buitenlandse apothekers en
apothekers-assistenten. Besluit van 6 jan. 1976 (Stb.
17).

N

N

Art.1. In dit besluit wordt verstaan onder:
.b. buitenlandse' apotheker en buitenlandse

apothekers-assistent: een persoon, die, na aldaar afge-

legd examen, buiten Nederland de bevoegdheid tot uitoe-

fening van de artsenijbereidkunst als apotheker

onderscheidenlijk als apothekers-assistent heeft verkre-

gen.

Art.2. 1. Er is een Commissie buitenlandse apothekers,
welke tot taak heeft Onze Minister op zijn verzoek te ad-
viseren met betrekking tot het aan buitenlandse
apothekers verlenen van de bevoegdheid tot uitoefening
van de artsenijbereidkunst als bedoeld in de artikelen
2a en 2c van de wet.

Besluit aflevering Opiumwetmiddelen op recept. Besluit
van 18 okt. 1976 (Stb. 508).

C L Art.6. 4. Gevestigde. apothekers en apotheekhoudende
geneeskundigen zijn verplicht binnen drie dagen, de za-
terdagen en de zon- en erkende feestdagen niet meege-
rekend, na de datum van ontvangst van een hoeveelheid van
een middel te controleren of met betrekking tot hetgeen
aan hen werd geleverd overeenstemming bestaat met het-
geen daaromtrent in de ontvangstbrief is vermeld; (...).

Besluit registratie geneesmiddelen. Besluit van 8 sept.
1977 (Stb. 537), 11. gew. bij besluit van 14 mei 1980
(Stb. 322).

T Art.2. 4. (...).
6. De ingevolge het tweede, vierde en vijfde lid, te

verstrekken gegevens en bescheiden moeten zijn gesteld
in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. De in het
tweede lid, onder d, genoemde gegevens moeten zijn ge-
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steld in algemeen gebruikelijke termen en, indien door
de Wereldgezondheidsorganisatie een benaming is aanbe-
volen, met gebruikmaking van die benaming.
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BIJLAGE 1

Nieuwe Grondwet'

© Artikel 1.1.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

N Artikel 1.2.

1. De wet regelt wie Nederlander is.
2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van
vreemdelingen.

N Artikel 1.3.

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare
dienst benoembaar2.

N Artikel 1.4.

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van
algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen als-
mede tot lid van deze organen te worden verkozen, behou-
dens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

N Artikel 1.18. 3

1. De grondwetsherzieningsvoorstellen waren ten tijde

van het schrijven van dit rapport in tweede lezing

aanvaard, zij zijn echter nog niet in werking ge-

treden.

2. Zie ook de noot bij art. 5 , l i d 1 Grondwet, pg. 123.
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3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van
arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of
krachtens de wet gesteld.

N P

N P

N

N

N P

Artikel 1.19.

3. Nederlanders hier te' lande, die niet in het bestaan
kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht
op bijstand van overheidswege.

Artikel 3.1.5. 4

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks ge-,

kozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien

jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uit-

zonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen inge-

zetenen zijn.

Artikel 3.1.6.

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden
van de provinciale staten. De verkiezing wordt behoudens
in geval van ontbinding der kamer, gehouden binnen drie
maanden na de verkiezing van de leden van provinciale
staten.

Artikel 3.1.7.

Om lid van de Staten-Generaal te zijn is vereist dat men
Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft be-
reikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Art. 5. 2. 4.

1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht
mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid
van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.

Artikel 7.6.

3. Additioneel artikel 1.18.: Artikel 1.18, derde lid,
treedt eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens
de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

4. Zie ook de additionele artt. 3.1.5. en 3.1.5a. (niet

opgenomen).
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1. De leden van provinciale staten en van de gemeente-
raad worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders,
tevens ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de
gemeente, die voldoen aan de vereisten die gelden voor de
verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Voor het lidmaatschap gelden dezelfde vereisten.

N© Artikel 7.7. á

De wet kan het recht de leden van de gemeenteraad te
kiezen en het recht lid van de gemeenteraad te zijn toe-
kennen aan ingezetenen, die geen Nederlander zijn, mits
zij tenminste voldoen aan de vereisten die gelden voor
ingezetenen die tevens Nederlander zijn.

Additioneel artikel 7.7.: Zolang de toekenning van
het actief en passief kiesrecht van de verkiezing van
de leden van de gemeenteraad aan ingezetenen die geen
Nederlander zijn niet verenigbaar is met het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden, treedt artikel
7.7. niet in werking.. Het tijdstip van inwerkingtre-
ding wordt bij Koninklijk besluit vastgesteld.
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BIJLAGE II

Non-discriminatiebepalingen in de Nederlandse wet- en
regelgeving

In de volgende wetten of regelingen komen bepalingen
voor die discriminatie naar nationaliteit, ras, cultuur,
taal of levensbeschouwing verbieden:

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Nieuwe Grondwet'.

Artikel 1.1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Wet economische mededinging. Wet van 28 juni 1956 (Stb.
1958, 413), 11. gew. bij de wet van 29 juni 1977 (Stb.
403).

Art.9a. 1. Een bepaling in een mededingingsregeling,
die strekt tot discriminatie van mensen wegens hun ras is
onverbindend.

2. Onder discriminatie wordt verstaan. hetgeen daaron-
der wordt verstaan in het Wetboek van Strafrecht.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Wetboek van Strafrecht. 11. gew. bij wet van 22 mei 1981
(Stb. 306).

1. Zie noot 1 van Bijlage I, pg. 375.
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Art.90 quater. Onder discriminatie wordt verstaan elke
vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of
voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben,
dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel
terrein of op andere terreinen van het openbare leven,
wordt tenietgedaan of aangetast.

Art.137c. Hij die zich in het openbaar, mondeling of
bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uit-
laat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst
of hun levensovertuiging, wordt gestraft met gevangenis-,
straf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste tienduizend gulden.

Art.137d. Hij die in het openbaar, mondeling of bij ge-

schrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discri-

minatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon

of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun

levensovertuiging, wordt -gestraft met gevangenisstraf

van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste

tienduizend gulden.

Art.137e. 1. Hij die, anders dan ten behoeve van
zakelijke berichtgeving:

10. een uitlating openbaarmaakt, die, naar hij weet of

redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen,

wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging

beledigend is of aanzet tot haat tegen of discriminatie

van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed

van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levens-

overtuiging.

20. een voorwerp, waarin, naar hij weet of redelijker-
wijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, ver-
spreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of
verspreiding in voorraad heeft;

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

2. Indien de schuldige een der strafbare feiten, om-
schreven in dit artikel, in zijn beroep begaat, en er,

tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn

verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schul-

dige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is

geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep

worden ontzet.

Art.429•bis. Hij die op eene van den openbaren weg
zichtbare plaats woorden of afbeeldingen stelt of ge-
steld houdt, die, als smalende Godslasteringen, voor
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godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van
ten hoogste tweehonderd gulden.

Art.429 ter. Hij die deelneemt of geldelijke of andere
stoffelijke steun verleent aan activiteiten, gericht op
discriminatie van mensen wegens hun ras, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete
van ten hoogste tweeduizend gulden.

Art.429 quater. 1. Hij die in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, onderscheid maakt tussen personen we-
gens ras, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
een maand of een geldboete van ten hoogste tienduizend
gulden2.

- 2. Deze bepaling is niet van toepassing op handelingen
die personen behorende tot een bepaalde etnische of cul-
turele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe-
kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen.

Wetboek van Strafvordering, 11. gew. bij de wet van 24
-okt. 1979 (Stb. 615).

Art.552 1. Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven:
a. in gevallen waarin grond bestaat voor het

vermoeden, dat het (verzoek om internationale

rechtshulp, red.) is gedaan ten behoeve van een onder-

zoek, ingesteld met het oogmerk de verdachte te ver-

volgen, te straffen of op andere wijze te treffen in

verband met zijn godsdienstige of staatkundige over-

tuiging, zijn nationaliteit, zijn ras of de groep van de

bevolking waartoe hij behoort.

Uitvoeringswet genocide-verdrag. Wet van 2 juli 1964
(Stb. 243), 11. gew. bij de Wet van 8 april 1971 (Stb.
210).

Art.1. 1. Hij die met het oogmerk een nationale,

ethnische of godsdienstige groep, dan wel een groep be-

horende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als

zodanig te vernietigen, opzettelijk:

1. leden van de groep doodt;
2. t/m 5. (...).

z. Zie HR 26 juni 1980, NJ 1981, 29. Rassendiscriminatie
in discobar. Overtreding van art. 429quater (oud) Sr.
Zo ook HR 24 nov. 1981, R.V.•1981, 115, rasdiscrimi-
natie in bar-dancing Cartouche.
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Art.2. Met gelijke straf, als gesteld op de in het
voorgaande artikel bedoelde feiten, wordt gestraft hij
die opzettelijk toelaat dat een aan hem ondergeschikte
een zodanig feit begaat.

Art.S. 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op
de Nederlander, die zich buiten Nederland schuldig
maakt:

10. aan een misdrijf omschreven in de artikelen 1 en 2
van deze wet;

2°. aan het misdrijf omschreven in artikel 131 van het
Wetboek van Strafrecht, indien het strafbare feit of het
misdrijf waarvan in dat artikel gesproken wordt, is een
misdrijf als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van deze wet.

Besluit van 12 okt. 1932 (Stb. 496), 11. gew. bij besluit
van 4 juli 1977 (Stb. 422).

Art.7. Degeen, wien de ministeriele toestemming is

verleend, zal bij de uitoefening van zijn bedrijf noch

direct noch zijdelings de auteurs van de eene nationali-

teit bevoorrechten boven die van eene andere, hetzij

door te bevorderen, dat van de werken, waarvoor hij be-

middeling kan verleenen, die van auteurs van de eene

nationaliteit meer worden uitgevoerd dan die van auteurs

van eene andere nationaliteit, hetzij op eenige andere

wijze.

Vreemdelingenwet. Wet van 13 jan. 1965 (Stb. 40)., 11.
gew. bij de wet van 11 dec. 1980 (Stb. 666)

Art.15. 1. Vreemdelingen die afkomstig zijn uit een
land waarin zij gegronde reden hebben te vrezen voor ver-
volging wegens hun godsdienstige of politieke over-
tuiging op hun nationaliteit, dan wel wegens het behoren
tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep,
kunnen door Onze Minister als vluchteling worden
toegelaten3.

Deze omschrijving van het begrip "vluchteling" is

ontleend aan het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen (Geneve 28 juli 1951, Trb. 1951, 131).

Een soortgelijke omschrijving van het begrip

"vluchteling" komt voor in: art. 6, lid '2 Vw; art.

22, lid 2 Vw; art. 31, lid 1., onder b Vw; en art. 43

Vb. Verder wordt er nog in verschillende andere arti-

kelen, van de Vreemdelingenwet c.a. naar deze be-

palingen verwezen.
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MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Wet
van 22 nov. 1972 (Stb. 669), 11. gew. 20 dec. 1979 (Stb.
711).

Art.2. 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens

deze wet bepaalde wordt onder vervolging verstaan iedere

handeling en maatregel, welke door of namens de

vijandelijke bezettende machten werd gericht tegen per-

sonen of groepen van personen op grond van hun ras, ge-

loof of wereldbeschouwing en welke heeft geleid tot:

a. vrijheidsberoving door opsluiting in concentratie-
kampen, gevangenissen of andere verblijfplaatsen, waar
beeindiging van het leven dan wel permanente bewaking
van de vervolgde werd beoogd, met inbegrip van het trans-
port naar en tussen dergelijke verblijfplaatsen;

b. ondergaan van sterilisatie om aan vrijheidsberoving
te ontkomen;

c. onderduiken om aan vrijheidsberoving te ontkomen.

Besluit toegelaten rechtspersonen maatschappelijke
dienstverlening. Besluit van 28 maart 1977 (Stb. 252).

Art.3. 2. De statuten of reglementen van de rechtsper-
soon bevatten bepalingen overeenkomstig het navolgende:

a. de dienstverlening door de instelling of de inrich-
ting wordt niet geweigerd op grond van geloofs- of le-
vensovertuiging, ras of nationaliteit van de client;

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Wet van 24
dec. 1927 (Stb. 415), 11. gew. bij de wet van 8 april
1976 (Stb. 229).

Art.l. 3. Het beding, waarbij een werkgever verplicht
wordt, arbeiders van een bepaald ras, eene bepaalde
godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van
eene bepaalde vereeniging niet dan wel uitsluitend in
dienst te nemen, is nietig.

Arbeidsbemiddelingswet. Wet van 29 nov. 1930 (Stb.
433), 11. gew. bij de wet van 24 febr. 1960 (Stb. 94).
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Art.4. 1. Het orgaan der openbare arbeidsbemiddeling
stelt zijn bemiddeling in het algemeen voor iedere werk-
gever en iedere werkzoekende beschikbaar.

2. De godsdienstige, staatkundige of maatschappelijke

overtuiging van hen, die van de tusschenkomst van het or-

gaan der openbare arbeidsbemiddeling gebruik maken, en

hun al of niet aangesloten zijn bij eeni.ge vereeniging

mogen niet leiden tot het verleenen van voorrang bij-de

bemiddeling, tenzij hij, die de tusschenkomst inroept,

te dezen aanzien bepaalde wenschen heeft kenbaar

gemaakt.

Wet op de ondernemingsraden. Wet van 28 januari 197.1
(Stb. 54), 11. gew. bij wet van 5 juli 1979 (Stb. 448,
gepubliceerd in Stb. 449).

Art.28. 3. De ondernemingsraad waakt in het algemeen
tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in
het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de onderming.

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE

Besluit van 22 april 1981 (Stb. 292) tot wijziging van
het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet
(Stb. 1967, 298).

Art.I. B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

in onderdeel c wordt na "artikel 252, 416, 417, 417 bis,
426" ingevoegd "429 quater";

Art.II. Voor de toepassing van artikel 4 van het Be-
sluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet blijven
ten aanzien van hen die op het tijdstip waarop dit be-
sluit in werking treedt, als bedrijfsleider of beheerder
werkzaam waren, veroordelingen wegens overtreding voor-
zover gepleegd voor dat tijdstip, van artikel 429 quater
van het Wetboek van Strafrecht en van artikel 33a van de
Wegenverkeerswet buiten beschouwing.
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DEEL 111

Samenvatting,
conclusies en aanbevelingen

1. Samenvatting van het materiaal 387

2. Conclusies en aanbevelingen 433

BIJLAGE 1
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385



1 SAMENVATTING VAN HET MATERIAAL

1.1 Inleiding
Het materiaal van deel II is in dit hoofdstuk bijeenge-
bracht naar de verschillende vormen van onderscheid die
wij in de wet- en regelgeving tegenkwamen. Een enkele
keer wordt ook teruggekomen op het materiaal van de
hoofdstukken 3 en 4 uit deel I. Elk van de zes criteria
heeft een aparte paragraaf gekregen. Verder is nog een
paragraaf toegevoegd inzake de combinatie van het
nationaliteits- en het woonplaatscriterium.

Het aantal malen dat een code voorkomt is weergegeven in
het schema op pg. 388. In de meeste gevallen zal de
lezer tevergeefs zoeken naar meer gespecificeerde infor-
matie over de frequentie waarin een bepaalde vorm van
onderscheid zich voordoet. Het materiaal leent zich naar
onze mening niet voor een dergelijke getalsmatige bena-
dering.
Behoudens. een omcirkeling van de codes bij bepalingen
die positief onderscheid maken of gelijkheidsbevorderend
werken, ontbreekt in de codering enige nadere preci-
sering. Het eerste doel van de inventarisatie van deel II
was immers om bestaand tekstueel onderscheid in kaart te
brengen. Een optelling van de respectievelijke codes
geeft slechts informatie over de vraag hoe vaak in een
bepaalde categorie (N, P, C, L, T of R) onderscheid voor-
komt en niet over de vraag hoe deze telling gewaardeerd
moet worden. Een (niet-omcirkelde) N-code kan om die re-
den betekenen dat een bepaling enkel van toepassing is op
Nederlanders, maar evenzeer dat de bepaling alleen geldt
voor vreemdelingen. Verder kan, vanwege onze codering
per onderscheid makend artikel, een bepaalde categorie
hoog scoren, terwijl het steeds eenzelfde vorm van
onderscheid betreft, zij het dat deze in verschillende
wetten of regelingen werd aangetroffen (zie bv. de
P-bepalingen in het sociale verzekeringsrecht, die me-
rendeels zien op de uitbreiding en beperking van de kring
der verzekerden, en het grote aantal C- en L-bepalingen,
die meestal neerkwamen op onderscheid naar christelijke
en nationale feest- en gedenkdagen).
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ONDERSCHEID MAKENDE BEPALINGEN NAAR FREQUENTIE

MINISTERIES negatief positief / gelijkheids- totaal
onderscheid bevorderend onderscheid

N P C L T R N P C L T R N P C L T R

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

Buitenlandse Zaken 50 8 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 53 8 0 0 1 0

Justitie 63 19 25 28 27 0 12 3 0 11 25 0 75 22 25 39 52 0

Binnenlandse Zaken* 77 57 18 26 2 0 10 -1 1 4 2 1 87 58 19 30 4 1

Onderwijs en Wetenschappen 12 6 3 10 2 0 10 0 0 2 2 0 22 6 3 12 4 0

Financien 21 67 4 5 10 0 2 3 0 0 0 0 23 70 4 5 10 0

Defensie 14 4 5 20 0 0 1 0 0 13 0 0 15 4 5 33 0 0

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Verkeer en Waterstaat 42 14 18 20 6 1 1 4 0 0 0 0 43 18 18 20 6 1

Economische Zaken 5 13 11 13 19 0 4 0 0 1 4 0 9 13 11 14 23 0

Landbouw en Visserij 10 5 12 13 13 0 0 1 0 0 0 0 10 6 12 13 13 0

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 63 110 11 10 1 0 27 21 0 7 9 0 90 131 11 17 10 0

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 23 19 4 8. 1 0 4 1 0 1 0 0 27 20 4 9 1 0

Volksgezondheid en Milieuhygiene 18 12 5 4 8 1 3 2 0 3 0 0 21 14 5 7 8 1

TOTALEN 405 340 116 157. 90 2 77 36 1 42 42 1 482 376 117 199 132 3

Exclusief de. bepalingen uit de Nieuwe Grondwet (deel II, bijlage 1).
In de Nieuwe Grondwet komen 10 bepalingen voor waarin onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit en 5 bepalingen
die onderscheid maken naar plaats. Van deze laatste categorie zijn 2 bepalingen als gelijkheidsbevorderend te
beschouwen.



Deze bezwaren tegen een cijfermatige benadering hebben

er toe geleid dat wij in deze samenvatting het zwaarte-

punt hebben gelegd bij de inhoud van de verschillende

categorieen en subcategorieen van onderscheid, en niet

bij de frequentie waarin deze voorkomen. Het zal ook eer-

der de aard van het onderscheid zijn dat aanleiding kan

geven tot aanpassing van een wet of regeling, dan het

aantal malen dat' een bepaalde vorm van onderscheid voor-

komt. Alleen op de plaatsen waar een getalsmatige

benadering ons als zinvol voorkwam en tevens praktisch

uitvoerbaar was, is ook het aantal keren dat een bepaalde

vorm van onderscheid voorkomt, vermeld.

1.2 Nationaliteit

1.2.1 Algemeen
De meeste bepalingen van Nederlands recht maken geen

onderscheid naar nationaliteit. In het algemeen bedient

de wetgever zich in dit opzicht van neutrale persoons- of

groepsaanduidingen als "de werknemers", "de verzekerde",

"de verdachte" enzovoorts. In die gevallen is de kwali-

teit van het rechtssubject (werknemer, verdachte enz.)

uitgangspunt en niet diens nationaliteit.

Wordt er wel naar nationaliteit onderscheiden, dan heeft
dit in het algemeen verstrekkende consequenties voor de
positie van allochtonen die geen Nederlander zijn. De
basis voor dit onderscheid wordt gelegd in de Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap (1892), waarin
wordt vastgesteld aan wie het Nederlanderschap toekomt
en in de Vreemdelingenwet (1965) die bepaalt dat
vreemdeling is "ieder die niet-Nederlander is in de zin
van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
(...) en die niet op grond van een andere wet als Neder-
lander wordt behandeld". Met de laatste zinsnede wordt
verwezen naar de Faciliteitenwet Molukkers (1976).
Deze drie wetten zijn behandeld in deel I, hoofdstuk 4.

In een veelheid van Nederlandse wetten en regelingen
wordt op het onderscheid naar nationaliteit
voortgebouwd. Daarbij kan een vijftal vormen worden on-
derscheiden:

• openbare functies waarvoor het Nederlanderschap ver-
eist is;

• Andere bepalingen die uitsluitend gelden voor,
Nederlanders;

Bepalingen die uitsluitend gelden voor
niet-Nederlanders;
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• Bepalingen die behalve voor Nederlanders, ook voor
niet-Nederlanders kunnen gelden;

• Bepalingen die niet-Nederlanders met Nederlanders
gelijkstellen.

Achtereenvolgens zullen deze vormen in de volgende para-
grafen behandeld worden. Tenslotte zal nog even worden
stilgestaan bij

• het gebruik van het adjectief "Nederlands(e)".

.1.2.2 Openbare functies waarvoor het Nederlanderschap is ver-,
eist

Voor een vijftigtal rijksfuncties en andere functies met
een openbaar karakter wordt het Nederlanderschap ver-
plicht gesteld. Ingevolge artikel 5 Grondwet is iedere
Nederlander tot elke landsbediening benoembaar (lid 1),
doch is geen vreemdeling hiertoe benoembaar dan volgens
de bepalingen der wet (lid 2). Ook artikel 1.3 Nieuwe
Grondwet, dat hetzelfde onderwerp aangaat, spreekt al-
leen van Nederlanders; anders dan art. 5 Grondwet geeft
dit artikel echter geen regels over de benoeming van
vreemdelingen in openbare dienst. Krachtens art. 25, sub
c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten (1966) heeft elke burger het recht op
algemene voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land. Niet duidelijk is of
vreemdelingen eveneens onder het begrip 'burger' vallen
en of 'zijn land' enkel de staat is waarvan men de natio-
naliteit draagt'. Het tweede lid van art. 5 Grondwet
vindt zijn uitwerking in de Wet regelende de benoem-
baarheid van vreemdelingen tot landsbediening (1858).
Deze wet is nooit aangepast aan het veranderde beroepen-,
patroon en voor de huidige praktijk van weinig praktische
waarde meer. De regering heeft in de Ontwerp Minderhe-
dennota aangekondigd dat -zij niet relevante
belemmeringen voor de benoembaarheid van niet Nederland-
se leden van minderheidsgroepen in openbare functies wil
wegnemen, onder andere door vervanging van de wet van 4
juni 18582. Recentelijk heeft ook de Tweede Kamer zich
uitgesproken voor de benoeming van leden van min-
derheidsgroepen in overheidsfuncties3.

'. Volgens Swart wordt in onze tijd onder burgerschap al-
tijd staatsburgerschap verstaan, diss. pg. 29-30.

2. Zie de Ontwerp Minderhedennota, pg. 118.
Zie de motie Buurmeijer c.s., UCV 21 (8 maart 1982)
21-40 en Hand. II, 1981-1982, pg. 2840.
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In een bijlage bij dit deel (pg. 451) is een opsomming
gegeven van de verschillende wetten en regelingen waarin
functies genoemd worden die slechts zijn voorbehouden
aan Nederlanders. Het is een breed scala, varierend van
lidmaatschappen van verschillende raden, tot ambten bij
rechtsprekende organen en politieke functies.

1.2.3 Andere bepalingen die uitsluitend gelden voor
Nederlanders

Deze categorie bestaat merendeels uit rechten die alleen
aan Nederlanders zijn voorbehouden. Speciaal waar het
burgerrechten of voorzieningen van de verzorgingsstaat
aangaat, worden niet-Nederlanders herhaaldelijk buiten-
gesloten. Zie bv. art. 4 Uitleveringswet (1967), dat het
verbod op uitlevering van Nederlanders bevat4, art. B.1,
lid 1 Kieswet (1951), dat het aktief kiesrecht voor de
Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden
alleen aan Nederlanders verleent', en art. 1 Algemene
Bijstandswet (1963), over het recht op bijstand.

Inzake de scheepvaartwetgeving wordt de vraag of een
binnenschip in Nederland thuis behoort meestal afgemeten
aan het percentage Nederlanders of Nederlandse rechts-
personen dat eigenaar is van zo'n schip (zie art. 62, lid
2 Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (1951).

Eveneens kunnen de bepalingen die het gevolg zijn van het
personaliteits-beginsel dat aan de Nederlandse wetgeving
ten grondslag ligt onder deze categorie worden genomen.
Vanwege dit beginsel strekken sommige bepalingen van Ne-
derlands recht zich ook uit tot buiten onze landsgrenzen,
echter alleen ten aanzien van Nederlanders. Zie art. 6
Wet Algemeene bepalingen (1829), art. 13 Sanctiewet
(1977), art. 5 Wetboek van Strafrecht, art. 5 Uit-
voeringswet Genocide-verdrag (1964) en art. 20
Telegraaf- en Telefoonwet (1904).
Opmerkelijk is dat volgens art. 58 Noodwet Arbeidsvoor-
ziening (1971) niet alleen de Nederlander, maar ook de
inwoner van Nederland voor de Nederlandse rechter
gedaagd kan worden ter zake van strafbare feiten buiten
Nederland begaan.

Zie echter de noot bij art. 4 Uitleveringswet in deel
II, pg. 105.
Krachtens de Nieuwe Grondwet kan het aktief kiesrecht
voor de gemeenteraden eveneens opengesteld worden
voor ingezetenen die niet van Nederlandse nationali-
teit zijn. Zie bijlage I bij deel II, pg. 375.
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Een enkele maal worden bepaalde voorrechten die aan
Nederlanders toekomen eveneens toegekend aan hen die de
Nederlandse nationaliteit verloren hebben. Zie bv. art.
2, sub b Besluit vreemdelingen sociale werkvoorziening
(1968), waarin voor de toepassing van de Wet Sociale
Werkvoorziening personen zonder nationaliteit die vroe-
ger Nederlander zijn geweest en rechtmatig in Nederland
wonen (bedoeld worden zij die op grond van hun oorlogs-
verleden hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren)
met Nederlanders worden gelijkgesteld.

Het aantal plichten dat enkel Nederlanders regardeert is
gering. Het beperkt zich tot enige bepalingen be-
treffende de landsverdediging (art. 6 Dienstplichtwet
(1922) j° art. 15, lid', 1 Dienstplichtbesluit (1956),
artt. 3 en 4 Wet Oorlogsstrafrecht (1952) en art. 194,
lid 1 Grondwet6) en een drietal verbodsbepalingen in het
Wetboek van Strafrecht (art. 101 inzake vrijwillig in
krijgsdienst treden bij een vreemde mogendheid en de
artt. 388 en 389 inzake kaapvaart).

1.2.4 Bepalingen die alleen gelden voor niet-Nederlanders
Naast de bepalingen die uitsluitend voor Nederlanders
gelden, zijn er de bepalingen die enkel voor
vreemdelingen zijn geschreven. In tegenstelling tot de
bepalingen onder 1.2.2 en 1.2.3 bestaat deze categorie
echter merendeels uit verplichtingen die de vreemdeling
kunnen worden opgelegd, dwangmiddelen die op hem van toe-
passing zijn of rechten die hem onthouden worden. De
meest tekenende voorbeelden hiervan zijn de bepalingen
op het gebied van het procesrecht (art. 10 WROM (1957),
artt. 152 en 855, lid 2 Rv.)7, de verplichtingen in het
kader van de Vreemdelingenwet (1965) en de Wet Arbeid
buitenlandse werknemers (1978), de bepalingen be-
treffende bedelarij en landloperij uit de Wet van 15
april 1886 en de strafbaarstelling van de in Nederland
verblijvende ongewenst verklaarde vreemdeling (art. 197
Sr.).

6

7

In alle sociale verzekeringswetten komt een bepaling
voor, dat bij algemene maatregel van bestuur ten aanzien
van vreemdelingen kan worden afgeweken van het in de be-

Ingevolge art. 194, lid 2 Gw kan ook aan ingezetenen

die geen Nederlander zijn die plicht worden opgelegd.

Aan dit artikel is voor wat betreft de dienstplicht

nooit uitvoering gegeven. In art. 5.2.4 Nieuwe Grond-

wet (zie deel II, bijlage 1, pg 375) is dit tweede lid

niet meer opgenomen.

Zie echter de redactionele opmerkingen bij deze arti-
kelen, deel II, PP-83-87.
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treffende wet gestelde°. Deze uitzonderingsbepalingen
zijn met name neergelegd in de Besluiten Uitbreiding en
beperking kring der verzekerden (1963, 1967 en 1976).
Verder is er een aantal beschikkingen dat de kring van
verzekerden beperkt door vreemdelingen die in dienst
zijn van bepaalde internationale organisaties als verze-
kerden uit te sluiten. Zie de beschikkingen van 4
november 1969, 14/28 april 1971, 3 mei 1973 en 31 maart
1980.

Een tiental keren wordt in een wet of regeling een be-
paalde nationaliteit vermeld, onder meer Belgen,
Zwitsers, Amerikanen, Duitsers en Surinamers. De inhoud
van die bepalingen is zeer verschillend. Wij geven twee
voorbeelden: In de Beschikking van de Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid van 4 november 1969 wordt
de 'Amerikaanse staatsburger' niet als verzekerde aange-
merkt; daar staat tegenover dat bv. in het. Besluit
gelijkstelling van niet-Nederlanders met Nederlanders
van 9 nov.-1976, een persoon van Surinaamse nationaliteit
met een Nederlander wordt gelijkgesteld.

In verhouding tot de expliciete vermelding van een natio-
naliteit komt een algemene verwijzing naar bepaalde ver-
dragen veel meer voor. In die gevallen is zo'n bepaling
van toepassing op degenen die onder de werking van een
dergelijk verdrag vallen. Het betreft hier meestal een
gelijkstelling van hen met Nederlanders. Zie hierover
onder 1.2.6.

Wetten of regelingen die bepaalde voordelen alleen aan
niet-Nederlanders doen toekomen, hebben wij nauwelijks
gevonden. In de inventarisatie komt een geval voor: de
Tijdelijke regeling subsidiering gebedsruimten voor
Moslims (1981). Daarnaast is er de Tijdelijke bijdrage-
regeling extra bestuurskosten minderhedenbeleid
gemeenten (1981) ten behoeve van gemeenten waar een be-
paald aantal etnische minderheden en/of woonwagenbewon-
ers woonachtig is.

Tevens zijn wijeen beschikking tegengekomen waarbij in
een, enkel artikel een bepaald voorrecht alleen aan bui-
tenlandse werknemers is voorbehouden: art. 7 Beschikking
vracht- en overige vluchten (1975), dat bepaalt dat toe-
stemming kan worden verleend voor vluchten uitsluitend
voor het vervoer van buitenlandse werknemers mits de ge-

Gezien het facultatieve karakter van een dergelijke
bepaling kan deze categorie ook onder gebracht worden
bij 1.2.5. De uitvoeringsbesluiten behoren echter tot
categorie 1.2.4.
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regelde luchtvaartmaatschappijen voor dit vervoer geen
redelijke mogelijkheden bieden.

De Wet regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot
landsbediening (1858) geldt eveneens uitsluitend voor
niet-Nederlanders. In relatie tot artikel 5 Grondwet is
deze wet bepaald niet als een bevoordeling van
niet-Nederlanders ten opzichte van Nederlanders te be-
schouwen. Zie hierover ook onder 1.2.2 en de noot bij
art. 5 GW van deel II, pg. 123.

1.2.5 Bepalingen die behalve voor Nederlanders ook voor
niet-Nederlanders kunnen gelden
Een aantal wetten en regelingen waarvan de gelding zich
uitstrekt tot Nederlanders bevat tevens de mogelijkheid
om toegepast te kunnen worden op niet-Nederlanders. Zo
openen de artikelen 1 van de wetten houdende instelling
van respectievelijk de Militaire Willemsorde (1940), de
orde van de Nederlandse leeuw (1815) en de orde van Oran-
je Nassau (1923) de mogelijkheid om deze onderscheiding
ook toe te kennen aan vreemdelingen, zij het bij de
eerste twee alleen in bijzondere gevallen. Art. 84, lid
1 ABW (1963) stelt dat aan een vreemdeling die zich in
Nederland bevindt bijstand kan worden verleend op de-
zelfde voet, als ware hij een Nederlander. Op grond van
art. 3, lid 2 van het Besluit studietoelagen WVO (1974)
kan een toelage eveneens aan niet-Nederlanders worden
toegekend. Art. 19, lid 5 Wet op het Bijstandkorps
(1962) staat toe dat het recht op (toekenning van ) pen-
sioen ook voor niet-Nederlanders kan gelden.
De facultatieve gelijkstelling van vreemdelingen met
Nederlanders komt eveneens tot uitdrukking in art. 3, lid
2 Regeling complementaire arbeidsvoorziening beeldende
kunstenaars (1971) en art. 67a Wetboek van Militair
Strafrecht.

"et name op het gebied van de universitaire onderwijswet-

geving komen bepalingen voor, waarin de mogelijkheid

wordt opengesteld om aan vreemdelingen bepaalde facili-

teiten te verlenen. Zo regelt art. 36, lid 2 van de Wet

op het Wetenschappelijk onderwijs (1960) de mogelijkheid

om via een interuniversitair instituut onderwijs te ge-

ven, gericht op het buitenland speciaal ten behoeve van

personen die geen Nederlander zijn. Art. 30, lid 2 Wet

Wetenschappelijk onderwijs (196,0) en art. 34, lid 5 Wet

Universitaire bestuurshervorming (1970) geven regelen

omtrent de voordracht voor een doctoraat honoris causa

aan Nederlanders of vreemdelingen.

Op het gebied van de gezondheidszorg treffen wij eveneens
bepalingen aan die rekening houden met de positie van
niet-Nederlanders. Art. 2, lid 3 Wet regelende de uitoe-
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fening der geneeskunst (1865) regelt de bevoegdheid van
niet-Nederlanders om bij gebrek aan het vereiste diploma
toch de geneeskunst in Nederland uit- te oefenen.
Soortgelijke bepalingen bestaan er ten aanzien van tand-
artsen (art. 7e, lid 2 Wet houdende regeling van de voor-
waarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid
tot uitoefening der tandheelkunst en van de uitoefening
dier kunst (1876) en apothekers(assistenten) (art. 2a,
lid 3 Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (1958)).

1.2.6 Bepalingen die niet-Nederlanders met Nederlanders ge
.jukstellen
Vooreerst dient in deze de Wet betreffende de rechtsposi-
tie van Molukkers (19.76) genoemd te worden. Deze wet -
die beter bekend is onder de naam "Faciliteitenwet
Molukkers" - bepaalt dat de in die wet genoemde
categorieen Molukkers voor de toepassing van de Neder-
landse wetgeving behandeld worden als waren zij in het
bezit van de Nederlandse nationaliteit. Deze gelijkheid
geldt niet voor het aktief en passief kiesrecht en de
dienst bij de Krijgsmacht. Zie voor een behandeling van
deze wet, deel I, hoofdstuk 4.3.

Daarnaast kent het sociale verzekeringsrecht enige be-
sluiten die ten aanzien van de uitvoering van bepaalde
artikelen uit de AOW, de AAW en de WWV niet-Nederlanders
met Nederlanders gelijkstellen. Zie de besluiten van 18
dec. 1956, 26 jan. 1961, en 9 nov. 1976 en de be-
schikking van 27 april 1972. Verder verwijzen wij -nog
naar de Besluiten Uitbreiding en beperking kring der ver-
zekerden (1963 en 1967), waarbij ten gevolge van een
uitbreiding van het begrip 'werknemer' in art. 1
niet-Nederlandse werknemers niet verschillend van Neder-
landse worden behandeld.

In de inventarisatie komt een dertigtal bepalingen voor
die een gelijkstelling meebrengen op grond van het inter-
nationale recht. Het kan hierbij gaan om algemene ver-
wijzingen (bv. art. 84, lid 2 ABW: De voorzieningen van
hoofdstuk III staan echter slechts open voor
vreemdelingen, aan wie zij bij verdrag zijn toegekend
(...)"), als ook om met name genoemde overeenkomsten (bv.
art. 1 Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken van 27 april 1972: Het bepaalde in art. 13 eerste
lid, onder n van de Wet Werkloosheidsvoorziening is niet
van toepassing op onderdanen van de Lid-Staten, die de
Verdragen no. 44 en no. 118 van de Internationale Ar-
beidsorganisatie ter verzekering van uitkeringen of
bijstand aan onvrijwillig werklozen (...) hebben
bekrachtigd). Zo komen onder meer verwijzingen voor naar
het EEG-recht, het NAVO-verdrag (1951, Trb. 1953, 10) het
Europees Sociaal Handvest (1961), het Vluchtelingenver-
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drag (1951) en het Benelux-verdrag (1958). Een enkele
keer wordt verwezen naar de speciale positie van
diplomaten, die op grond van internationale rechtsregels
een bijzondere categorie van niet-nationalen vormen.
In het algemeen zullen slechts bepaalde, omschreven,
categorieen niet-Nederlanders op grond van die interna-
tionale overeenkomsten met Nederlanders worden gelijkge-
steld. Voor de overige niet-Nederlanders blijft het
onderscheid dat de nationale wetgeving legt gewoon be-
staan.

Een enkele bepaling geeft vreemdelingen op basis van
wederkerigheid dezelfde behandeling als Nederlanders.
Zie bv. art. 1, lid 1 Belastingregeling voor het
Koninkrijk (1964).

Gelijkstelling van Nederlanders met niet-Nederlanders
kan ook plaatsvinden door een wet of regel zowel voor
Nederlanders als voor inwoners van Nederland open te
stellen. Zie hiervoor onder 1.4.2, pg. 413.

1.2.7 Het gebruik van het adjectief "Nederlands(e)"
In de inventarisatie komt een aantal artikelen voor waar-
in het adjectief "Nederlands(e)" gebruikt wordt. Uit de
context van een dergelijke bepaling is niet altijd op te
maken of het daarbij gaat om het vereiste van Neder-
landerschap of om het inwonerschap.

bv. Art. 53 Grondwet betreffende de eed of belofte
die de Koning op de Grondwet. aflegt: "Ik zweer (be-
loof) aan het Nederlandse volk, dat Ik de Grondwet
steeds zal onderhouden en handhaven".

In de volgende omschrijvingen is er, gezien de strekking
van het'artikel, naar onze mening een mogelijkheid tot
tweeerlei uitleg.

• Nederlandse volk: artt. 53 en 88 Grondwet,

• Nederlandse vissers: art. 2 Besluit van 13 maart
1975, art. 4, lid 1, sub c Reglement zee- en kunst-
visserij (1977),

• Nederlandse componisten: art. 6 Besluit van 12 okto-
ber 1932,

• Nederlandse luchtvarenden: artt. 31, lid 1 en 155 Re-
geling toezicht luchtvaart (1959)9.

• Nederlandse emigranten: art. 1 Besluit 11 maart
1965,
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• Nederlandse advocaten: art. 27 Advocatenwet
(1952)10.

Deze bepalingen zijn steeds voorzien van een N-code, on-
geacht de vraag of onderscheid naar nationaliteit ook be-
oogd werd. Het spreekt voor zich dat, afhankelijk van de
uitleg, de werkingssfeer van dergelijke bepalingen zeer
verschillend kan zijn.

1.3 Plaats

1.3.1 Inleiding
Hetgeen bij nationaliteit onder 1.2.1 is opgemerkt in-
zake een neutrale persoon of groep op wie een wet of re-
gel meestal van toepassing is, geldt eveneens voor het
onderscheid naar plaats. Onderscheid op basis van dit
laatste criterium doet zich alleen voor als in een wet of
regel een plaatsaanduiding gebruikt wordt als "de in-
woner", "de ingezetene" of woorden van gelijke
strekking. Dergelijke bepalingen vragen om een nadere
uitleg wat onder die begrippen wordt verstaan. Niet ie-
dereen die binnen het Rijk verblijft, wordt volgens het
Nederlands recht geacht ingezetene of inwoner te zijn.
Deze plaatsbegrippen kunnen per wet of regel anders ge-
definieerd worden.

Uitgangspunt is artikel 13 van de Wet op het Nederlander-
schap en het ingezetenschap (1892) dat de ingezetenen van
Nederland definieert als "zij die hun woonplaats in Ne-
derland hebben enhaar gedurende de voorafgaande acht-
tien maanden in het Koninkrijk of in de Republiek
Indonesie gehad hebben". Artikel 16 van dezelfde wet laat
echter open dat bij afzonderlijke wetten van dit defini-
tie-artikel kan worden afgewekenll.

Van het begrip "plaats" of "woonplaats" is evenmin een

universele juridische definitie in de Nederlandse wetge-

ving opgenomen; het begrip wordt op zeer uiteenlopende

wijzen geinterpreteerd in de afzonderlijke wetten en re-

9

10

Deze regeling spreekt in art. 31, lid 1 van
"Nederlanders of Nederlandse ingezetenen". Kennelijk
wordt voor de laatste groep gedoeld op ingezetenen
van Nederland, ongeacht hun nationaliteit.
Zie echter de noot bij art: 27 Advocatenwet, deel II,
pg. 97.
In de Ontwerpwet op het Nederlanderschap, die te
zijner tijd de huidige wet zal gaan vervangen, komen
deze bepalingen niet meer voor. Zie voor een be-
spreking van de Ontwerpwet deel I, hoofdstuk 4.2.2).
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gels. Zo komen er bepalingen voor die beogen om alleer~
hot woonplaats—beginsel te definieren, alsook bepalingen
die hot woonplaatscriterjurn koppelen aan een termijn.

Met name voor nieuwe inwoners12 kunnen deze onderschej
don definities en interpretaties tot onderlinge ver
schillen leiden, zeker nu de termijnen die in zo’n wet of
regel gehanteerd worden, varieren van negen weken tot 15
jaren. Dergelijke verschillen dragen niet bij tot duid~
lijkheid in de rechtspositie van de niet—Nederland50
inwoner. Aan de andere kant kan de hantering van een
woonplaatscrjterjum (in plaats van hot nationaljtejts-.
criterium) in het voordeel werken van de
niet—Nederlandse inwoner, die zich immers voor het ver
werven van bepaalde rechten niet op het bezit van de
Nederlandse nationaliteit kan beroepen. In dat licht ge
zien bevordert een plaatscriterium de gelijkheid tussen
inwoners van verschillende nationaliteit onderling.

Enige voorbeelden van het gebruik van het plaatscrite
r i um:

• art. 3, lid 1 Wet op de Registeraccountant~ (1962):
C..). De bestuursleden worden door de ledenverga
dering uit de in Nederland woonplaats hebbende leden
van de Orde voor vier jaren benoemd,

• art. 3, lid 1 Stuwadoorswet (1914): Eene stuwadoors
onderneming moet aan de volgende eisen voldoen:
a. tenminste een hoofd of bestuurder der onderneming

moet ingezetç≥ne des Rïjks zijn, (...).

• art. 75, lid 1 Wet op de Bedrijfsorganisatje (1950):
Lid of plaatsvervangend lid van het bestuur van een
product—, een hoofdbecfrijf— of een bedrijfschap kun
nen alleen zijn ingezetenen van het Rijk in Europa,

In het navolgende zetten wij de verschillen die zich
voordoen in de definities van het begrip plaats onder e1
kaar.
Een aparte paragraaf is gewijd aan de relatie tussen So
ciale zekerheid en woonplaats. Daarin wordt kort inge
gaan op de werkingssfeer van de werknemers— en de
volksverzekerï ngen.

~. Omdat een ‘ingezetene’ volgens de Wet op het Neder

landerschap en het ingozetenschap hier te lande
reeds achttien maanden woonachtig moet zijn, hafl
toren wij, ter omschrijving van hen die in Nederland
woonachtig zijn, het objectjv≥vere begrip ‘inwoner~.
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1 3 2 Vormr~n van onderscheid naar plaats
Bezien wij het geheel van plaatsbepalingen, dan kan de
volgende onderverdeling worden gemaakt.

1. Definities van ingezetenschap

er...
of a. werkelijke woonplaats/werkelijk verblijf

• 15 Artikel 4 van de Gemeentewet (1851) en artikel 3 van deProvinciewet (1962) verstaan onder ingezetenen “zij die
hun werkelijke woonplaats in de gemeente (c.q. de provin—

een cie) hebben”. Artikel B.1., lid 2 van de Kieswet (1951)
t~-. sluit hierbij aan13.

Het derde lid van hetzelfde artikel verstaat onder inge—

er- zetenen mede “Nederlanders die buiten Nederland in Ne—
derlandse dienst zijn, alsmede hun Nederlandse

ge- echtgenoten, voor zover dezen met hen in gezinsverband
sen leven”.

b. jnschrijvinq in het bevolkincrsregi ster
De Wet Financiele betrekkingen buitenland (1980) (art.
1, sub a), de Noodwet Arbeidsvoorziening (1971) (art. 1,
aanhef en sub f), het Pij jnreglement (1964) (art. 282, lid
2) en de Noodwet Oeneeskundigeri (1971) (art. 1, sub d)
nemen het ingeschreven zijn in het ~2voikingsregi5ter
als criterium. De Wet eenmalige uitkering (1981) (art.
3, lid 1 en art. 5, lid 5) doet dit ook in combjnatie met
het vereiste van “in Nederland wonen”.
Overigens komt ook in de wetgeving betreffende het kies
recht het criterium van inschrijving in het bevolkings—
register voor. Zie hieromtrent noot 13.

c. binnen het Rijk wonen/verblijf ho~n
De Wet ~~~jt~vormingsfonds (1971) (art. 1) en de sociale
~~~zekeringswettCfl dafinieren de ingezetene als “degene
die binnen het Rijk woont”. In de sociale verzekerings
wetten wordt daar vervolgens aan toegevoegd: “waar ie
mand woont, wordt naar do omstandigheden beoordeeld”.
Eenzelfde omschrijving wordt gehanteerd in de Successie
wet (1956) (art. 2, lid 4).

Ontbreekt in de wettekst enige nadere aanduiding omtrent
het ingezetenschaP, dan volgt uit art. 13 j° 16 van de
Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschaP (1892)
dat voor ingezetenschaP een termijn geldt van achttien
maanden woonplaats hebben gehad in het Koninkrijk of in

‘~. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt een ingeze

tene geacht werkelijke woonplaats in een gemeente
c.q. provincie te hebben als hij in het bevolkingsre
gister van een gemeente is opgenomen (art. 4, lid 3
Gemeentewet, art. 3, lid 3 Provinciewet zie ook art.
B.2, lid 1 en 2 Kieswet).
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de Republiek Indonesie, onmlddelli)k voorafgaande ~
het thans woonplaats’4 hebben in Nederland. Het is echt~,.
de vraag of deze consequentie bij de redactie van e1k~
wet of regel is voorzien. Menigmaal wordt de term ‘jflg0..
zetene’ zonder nadere specificering gebruikt, maar doet
de toepassing van de achttien—maandentermijn daarbij w~
vreemd aan. Zie bv. art. 23 Wet op het Notarisambt
(1842), waarin wordt geeist dat de getuigen ingezet~~~
zijn van het Koninkrijk, en art. 9 Grondwet waarin het
recht tot vereniging en vergadering van ingezetenen er
kend wordt.
Toch was het, getuige de parlementaire behandeling Van
het eerste wetsontwerp tot regeling van het Nederlander-
schap en het ingezetenschap (Wet van den 28sten Julij
1850, Stb. 37), de bedoeling om voor beide wetten het
criterium van de achttien maanden woonplaats te laten
gelden15.

II. Andere vormen van plaats—definities

e. zich op Nederlands erondgebied bevinden
De Grondwet stelt in artikel 4, lid 1, dat allen die zich
op het grondgebied van het Rijk bevinden gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en goederen hebben.
Art. 8 van de Wet Algemeene Bepalingen (1829) legt vast
dat de strafwetten en verordeningen van politie ver-

bindend zijn voor allen die zich op het grondgebied van
het Rijk bevinden.
De omschrijving “in Nederland” komt voor in artikel 1,
lid 1, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (“Allen die zich
in Nederland bevinden zijn vrij en bevoegd tot het genot
van burgerlijke rechten”).
Een soortgelijke omschrijving geeft artikel 2 van het
Wetboek van Strafrecht (“De Nederlandse strafwet is toe
passelijk op ieder die zich in Nederland aan eenig
strafbaar feit schuldig maakt”).

1~. Wat onder woonplaats moet worden verstaan is om

schreven in art. 10, lid 1 13W: de woonstede of als
deze ontbreekt de werkelijke verblijfplaats. Deze
definitie geldt echter alleen voor het terrein van
het burgerlijk recht.

15~ Aldus het standpunt van de regering, verwoord door da

toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken’
Thorbecke. Beide voorbeelden worden met zoveel
woorden aangehaald. Zie voor de parlementaire behan
deling Hand. II 1849—1850, zitting van den ilden
Julij, pg. 2 en 4, en Thorbecke, J.R. Parlementaire
Redevoeringen, deel II (1 nov. 1849 tot Sept. 1850)~
Deventer, 1859, pag. 313—329.
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De Belastingreg~l~~g voor het Koninkrijk (1964) (art.
34, lid 1, sub a) neemt de voorwaarde van de duurzame
woongelegenh~i~, dan wel — indien dat criterium geen dui
delijkheid verschaft — de nauwste persoonlijke en econo
mische betrekkingen als uitgangspunt.

c.metterwo~, j,ier te lande qev zijn
Een voorbeeld van deze omschrijving geeft de Wet assuran—
tie—bemiddeling (1952) (art. 5, lid 1, sub f).

III. P1aatsbepa1inq~~ met vermp1din~ van termijn

a. open omschrijvjn~n

~n ilden
nenta j r2

1850),

• In een aantal sociale verzekeringswet~~~ en —re
gelingen (zie onder andere art. 4, sub c ZL4; art. 6,
lid 3 AKW en art. 2, sub f, h en i Besluit Uit
breiding en beperking kring der verzekerden (1967)
komen uitgesproken open omschrijvingen voor als
“slechts tijdelijk hier te lande verblijven”,
“tijdelijk hier te lande werkzaam zijn” of “niet
geacht kunnen worden blijvend binnen het Rijk te
wonen”.

• De keuze om voor de sociale wetgeving geen gefixeerd~
plaatscriteria te gebruiken blijkt ook uit de veel
voorkomende omschrijving in die wetten, dat waar ie
mand woont “naar de omstandigheden wordt beoordeeld”
(zie hierover onder 1.3.3, onderdeel b, pg. 407).

b. negen weken

• De WWV (1964) verleent aan een vreemdeling geen recht
op uitkering, tenzij hij gedurende ton minste negen
achtereenvolgende weken, aan zijn werkloosheid on
middellijk voorafgaande, op niet onrechtmatige wijze
in Nederland verblijf heeft gehouden (art. 13, lid 1,
sub n). Zie echter 1.2.6, pg. 395.

~~drie maanden

• Art. 29, lid 1, sub g Vw. verleent do vreemdeling die
sedert drie maanden zijn hoofdverblijf in Nederland
heeft het recht om een herzieningsverzoek tegen een
beschikking tot uitzetting in te dienen16.
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• Inzake echtscheiding komt ten aanzien van
niet-Nederlanders aan de Nederlandse rechter rechts-
macht toe, indien een der partijen zes maanden in Ne-
derland woonplaats heeft en het een
gemeenschappelijk verzoek betreft. Zoniet dan be-
draagt de termijn voor de gedaagde zes maanden en
voor de eiser (indien deze geen Nederlander is)
twaalf maanden (art. 814, lid 1, sub b en c Rv).

• Het Besluit bevolkingsboekhouding (1967) definieert
het tijdelijk verblijf voor vreemdelingen als "het
verblijf, dat in het tijdvak van 360 opvolgende dagen
aansluitend aan het tijdstip van aankomst in Neder-
land, niet meer dan 180 dagen zal duren" (art. 17,
lid 3, sub b).

e. een jaar

• Art. 47, lid 1, sub b Vb. staat toe dat de echtgenoot
en de minderjarige gezinsleden van een vreemdeling
die een vestigingsvergunning heeft of die als
vluchteling is toegelaten, voor onbepaalde tijd in
Nederland mogen verblijven, indien zij sedert ten
minste een jaar als zodanig legaal in Nederland
wonen.

• Voor het verkrijgen van het Nederlanderschap door
huwelijk eist artikel 3, lid 2, sub a van de Wet van
29 december 1950 (Stb. K 658) ter intrekking van het
Besluit gevolgen van huwelijk met vijandelijke
onderdanen nr. II (Stb. 1945, F 278) dat de vrouw een
jaar hoofdverblijf in het Koninkrijk heeft gehad.

• In een circulaire van 8 dec. 1978 definieerde de
Staatssecretaris van CRM een "permanente, althans
langdurige vestiging in Nederland" als een verblijf
van tenminste een jaar zonder onderbreking. (Zie de
noot bij het Besluit bijstandsverlening woonwagenbe-
woners (1974), deel II, pg. 352).

• Huwelijkspartners die in het kader van gezinsher-
eniging tot Nederland zijn toegelaten komen voor een
zelfstandige vergunning tot verblijf in aanmerking,
indien zij een jaar in Nederland hebben gewoond en
drie jaar gehuwd zijn geweest (persbericht Minister
van Justitie, nr. 1346, d.d. 16 juli 1982).

16 In het wetsontwerp Uitbreiding rechtsbescherming en
rechtsbijstand vreemdelingen (zie TK. 1981-1982,
13974, no. 12) is deze procedurele termijnbepaling
vervallen.
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• Voor beroep tegen een afwijzende beschikking op een
herzieningsverzoek moet de vreemdeling tenminste een
jaar in Nederland hoofdverblijf hebben, indien de
beschikking in overeenstemming is gegeven met de Ad-
viescommissie voor Vreemdelingenzaken (art. 34, lid
1, sub b Vw'7).

• Molukkers die de status die hen is verleend op grond
van de Faciliteitenwet Molukkers hebben verloren we-
gens het verplaatsen van hun woonplaats of werkelijk
verblijf buiten Nederland, kunnen de behandeling als
Nederlander weer herkrijgen bij een jaar onafgebro-
ken woonplaats of werkelijk verblijf in Nederland,
mits men staatloos is. (Zie tevens onder g).

f. twee iaren

• Artikel 103, lid 1 Vreemdelingenbesluit (1966) ver-
klaart dat de volgende leden van dit artikel van toe-
passing zijn op niet-begunstigde EEG-onderdanen die
langer dan twee jaren legaal in Nederland wonen.

• Krachtens artikel 3, lid 1, sub e van de

Emigratie-Bijslagregeling (1956) moet de emigrant

gedurende twee jaren onmiddellijk voorafgaande aan

de aanmelding voor emigratie onafgebroken in Neder-

land gevestigd zijn geweest, om voor toekenning van

de bijslag in aanmerking te komen.

• De verzoeker die in totaal minstens tien jaren in Ne-
derland of de Nederlandse Antillen heeft gewoond,
kan volgens de Ontwerpwet op het Nederlanderschap
het Nederlanderschap verkrijgen als hij tenminste
twee jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek
in Nederland of de Nederlandse Antillen woonplaats
of werkelijk verblijf had (art. 8, lid 1, sub c).

g. drie ierenle

• Voor de toepassing van een aantal belastingwetten
.kunnen buitenlandse werknemers geacht worden in He-

In het nader gewijzigd ontwerp van Wet inzake Uit-
breiding rechtsbescherming en rechtsbijstand
vreemdelingen komt onder meer art. 34 te vervallen.
Zie TK 1981-1982, 13974, no. 12.

1e. Zie voor een drie-jaarstermijn inzake het verrichten
van arbeid door niet-Nederlanders art. 3, lid 1 en 2
Wet Arbeid buitenlandse werknemers (1978), deel I,
hoofdstuk 4.5). Zie voor een tendens in wet- en
regelgeving om vreemdelingen na een verblijf van
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derland te wonen, indien zij reeds langer dan drie.
jaar - nagenoeg aaneengesloten - in Nederland ver-
blijven. Zie de redactionele opmerking bij de Wet op
de inkomstenbelasting (1964), deel II, pg. 181.

• Weigering van de verlenging van de geldigheidsduur,
of intrekking, van een vergunning tot verblijf is ten
aanzien van een Belg of Luxemburger die zo'n ver-
gunning al drie jaren bezit slechts beperkt mogelijk
(zi e art. 96, l i d 1, sub c Vb) . Zo ook i nzake de ver-
gunning tot vestiging (art. 96, lid 3 Vb).

• Volgens art. 6 Ontwerpwet op het Nederlanderschap
geldt voor degene die als staatloze in Nederland of
de Nederlandse Antillen is geboren inzake het ver-
werven van de Nederlandse nationaliteit onder meer
de eis dat hij tenminste drie jaren woonplaats of
werkelijk verblijf moet hebben gehad binnen een van
beide landen.

• Aan de meerderjarige vreemdeling die sinds tenminste
drie jaren de echtgenoot is van een Nederlander en
tegen wiens verblijf voor onbepaalde tijd in Neder-
land of de Nederlandse Antillen geen bezwaar
bestaat, kan door de Kroon op voordracht van de Mi-
nister van Justitie het Nederlanderschap worden
verleend (art. 8, lid 2, j0 art. 7, lid 1 en 2 Ont-
werpwet op het Nederlanderschap).

• Vreemdelingen die niet vallen onder een van de
categorieen vreemdelingen die met Nederlanders
worden gelijkgesteld, hebben recht op een rijks-
studietoelage na verblijf in Nederland van hen (of
van hun ouders) van drie jaren. Zie de redactionele
opmerking bij het Besluit studietoelagen WVO (1974),
deel II, pg. 167.

• Aan Molukkers op wie de Faciliteitenwet van toe-
passing is, vervalt de behandeling als Nederlander
onder meer bij het hebben van een woonplaats of een
werkelijk verblijf buiten Nederland voor een onafge-
broken termijn van meer dan drie jaren (art. 5, lid
D. (Zie ook onder e).

h. vijf jaren

• Artikel 369, lid 3 van de Invaliditeitswet (1913)
geeft naast Nederlanders eveneens een recht op rente
aan degene die aantoont gedurende vijf jaren voordat

drie jaren gelijk te stellen met Nederlanders de noot
onder R.V. 1981, 56.
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het betreffende artikel in werking trad woonplaats
of hoofdverblijf binnen het Rijk te hebben gehad.

• Artikel 3, lid 3, sub 2 van de Wet op het Neder-
landerschap en het ingezetenschap (1892) geeft in-
zake een in te dienen verzoek tot naturalisatie een
termijn van vijf jaren woonplaats of werkelijk ver-
blijf in het Koninkrijk gehad hebben. In de Ontwerp-
wet op het Nederlanderschap blijft deze termijn
gehandhaafd (art. 8, lid 1, sub c)19.

• Een vreemdeling die vijf jaar hoofdverblijf in Ne-

derland heeft, kan een vestigingsvergunning aan-

vragen. Deze termijn gaat pas tellen vanaf het 16e

levensjaar. De vergunning kan slechts geweigerd

worden op twee in de Vreemdelingenwet genoemde

gronden (1. niet duurzaam kunnen beschikken over

voldoende middelen van bestaan, en 2. ernstig in-

breuk maken op de openbare rust of de openbare orde

of ernstig gevaar vormen voor de nationale vei-

ligheid (art. 13, lid 3 Vw). Na tien jaar kan een

vestigingsvergunning alleen geweigerd worden op de

laatstgenoemde grond van art. 13, lid 3 Vw. Een ver-

gunning tot vestiging vervalt van rechtswege bij

verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland

(art. 14, lid 2 Vw.)20.

i, zes jaren

• De artikelen 2.5, l i d 2 , en 28, l i d 2 van de Ouder-

domswet (1919) stellen ten aanzien van de be-

voegdheid zich te verzekeren c.q. een recht op rente

te genieten een termijn van zes jaren woonplaats of

hoofdverblijf binnen het Rijk gehad hebben, onmid-.

dellijk aan 3 December 1919 c.q. aan het in werking

treden van deze wet voorafgaande.

• Art. 5, lid 2, sub a AAW (1975) geeft een uitzon-
dering op het stelsel van de vaststelling van iemands
arbeidsongeschiktheid voor personen die bij de aan-
vang van de verzekering jonger waren dan 17 jaar en
gedurende de zes jaren, onmiddellijk voorafgaande

19. Deze termijn is overigens niet zo absoluut. Zie hier-

over Brinkman, C.J. Beknopt leerboek voor het natio-

naliteitsrecht. Alphen a/d Rijn enz., Samsom enz.,

1976, pg. 30.

20. Zie met betrekking tot het hoofdverblijf Vc, deel C,
circulaire van 23 mei 1978.
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aan het 17e levensjaar binnen het Rijk hebben
gewoond. Zo ook art. 21, lid 4 AAW.

• Art. 91, sub c, onder ten tweede AAW geeft een recht
op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering aan een persoon die sedert 1 oktober 1980 ge-
durende zes jaren - al dan niet onafgebroken - binnen
het Rijk, Suriname of de Nederlandse Antillen heeft
gewoond.

• In art. 43, lid 1 AOW (1956) worden personen die van-
af hun 59e levensjaar binnen het Rijk of de Neder-
landse Antillen hebben gewoond toegelaten tot de AOW
(zie ook art. 46 AOW).

1. tien jaren21

• Voor verlies van het Nederlanderschap wordt in arti-
kel 7, sub 5 van de Wet op het Nederlanderschap en
het ingezetenschap (1892) een termijn van tien
achtereenvolgende jaren woonplaats hebben buiten Ne-
derland en buiten de Republiek Indonesie genomen.

• Eenzelfde termijn wordt gehanteerd in de Successie-
wet (1956) inzake het vraagstuk van inwonerschap bij
overlijden of schenking (art. 3, lid D.

k. vijftien jaren

• Ingevolge het Besluit van 18 dec. 1956 (Stb. 627)
worden niet-Nederlandse inwoners voor de toepassing
van de artt. 44 en 47 AOW met Nederlanders gelijkge-
steld na een verblijf hier te lande van vijftien
jaar, te rekenen vanaf het twintigste levensjaar
(artt. 1 en 4).

1.3,3 Woonplaats en sociale zekerheid
Zowel in de werknemersverzekeringen (ZW (1913), WAO
(1966), ZFW (1964), WW (1949), WWV (1964)) als in de
volksverzekeringen (AOW (1956), AWW (1959), AWBZ (1967),
AKW (1962) en AAW (1975)) wordt inzake de werkingssfeer
in beginsel geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit,
maar naar plaats22.

21. Zie inzake de weigering van een vestigingsvergunning

na 10 jaar hoofdverblijf onder h.

22. Zie hierover met name de artikelen van Noordam en Van
der Sman (zie voor het artikel van deze laatste het
Ars Aequi-thema-nummer "'t Is een vreemdeling
zeker", pg. 618 e.v.).
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a. De werknemersverzekeringen verzekeren degene die hier
te lande werkt, ongeacht waar deze woont. In sommige ge-
vallen worden ook gezinsleden onder de werking van deze
wetten genomen (zie bv. art. 4 ZFW).
In de Besluiten uitbreiding en beperking kring der verze-
kerden van 17 jan. 1963 en 27 juni 1967 worden enige
categorieen van vreemdelingen-werknemers voor de werkne-
mersverzekeringen uitgesloten. Het betreft hier onder
andere degene die buiten het Rijk in dienstbetrekking ar-
beid verricht (art. 2, sub a Besluit 1967), degene die
.niet geacht kan worden blijvend binnen het Rijk te wonen
(art. 2, sub.f Besluit 1967) en degene die buiten het
Rijk woont, doch niet langer dan drie maanden in Neder-
land werkzaam is (art. 2, sub i Besluit 1967).
In Europees verband is in EEG-verordening 1408/71 onder
meer neergelegd dat werknemers en hun rechtsopvolgers
prestaties inzake sociale zekerheid genieten ongeacht de
plaats waar zij wonen of werken23.

b. In de volksverzekeringen wordt het ingezetenschap als
uitgangspunt genomen (artt. 4 AAW, 5 AWBZ, 6 AKW, 6 AOW
en 7 AWW).
Ingezetene is degene die binnen het Rijk woont (artt. 2
AAW, AWBZ, AOW, AWW en art. 6 AKW). De artikelen 3 van
deze wetten geven nadere regelen ter bepaling of iemand
al dan niet binnen het Rijk woont. De hoofdregel is daar-
bij dat iemands woonplaats naar de feitelijke omstandig-
heden moet worden beoordeeld. Dit woonplaatsbegrip is
ontleend aan het belastingrecht; het meest recent is het
aldaar nader uitgelegd in een aanschrijving van de Minis-
ter van Financien van 30 maart 1982, nr. 282-3181
(LB'65-459/IB'65-831) (niet gepubliceerd).

Toch lopen beide rechtsgebieden bij de nadere interpre-
tatie van het begrip woonplaats niet parallel.
Voor de belastingwetgeving wordt een termijn van drie ja-
ren verblijf in Nederland genomen (zie hierover de redac-
tionele opmerking bij de Wet op de inkomstenbelasting
(1964). In een procedure voor de Raad van Beroep daaren-
tegen had de Sociale Verzekeringsbank voor vreemdelingen
die in afwachting waren van een definitieve beslissing
over hun verblijfstitel als criterium voor ingezeten-
schap een verblijf van anderhalf jaar of langer gesteld.
Dit termijncriterium zou komen te vervallen als de ver-
blijfstitel verleend zou worden. De Raad van Beroep
achtte deze regels "een alleszins aanvaardbaar hulpmid-
del bij de beantwoording van de vraag of de betrokkene
naar de omstandigheden beoordeeld in Nederland woont"24.

23. Zie Europees sociaal verzekeringsrecht (Boot e.a.).
24. Zie Raad van Beroep Zwolle 28 dec. 1981, AK 1981,

1494, R.V. 1981, 103.

407



Zie ook artikel 34 Belastingregeling voor het Koninkrijk
(1964).

Op het algemene uitgangspunt van het ingezetenschap

worden uitzonderingen gegeven in een aantal regelingen-

van lagere orde. Het Besluit uitbreiding en beperking

kring verzekerden volksverzekeringen van 19 oktober 1976

is daarvan de voornaamste. Het geeft soortgelijke uit-

sluitingen als die welke voor de werknemersverzekeringen

in het parallelle Besluit van 27 juni 1967 zijn om-

schreven.

In internationaal verband wordt een nadere interpretatie

gegeven van het woonplaatsbegrip en van de toepas-

baarheid van sociale verzekeringen op niet-Nederlanders

in EEG-verordening. 1408/71 (artt. 9, 19 en 29), in art.

24, lid 1, sub b van de Verdragen betreffende de status

van vluchtelingen en van staatlozen (1951 resp. 1954), in

art. 8, lid 1 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid

(1972) en in de sociale zekerheidsverdragen die gesloten

zijn met de wervingslanden (zie onder andere art. 3

Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko)25.

De vaststelling van iemands woonplaats is voor het verze-
kerd zijn krachtens de volksverzekeringen van essentieel
belang. De Centrale Raad van Beroep besliste op 11 nov.
1971 (RSV 1972/48) dat een buitenlandse werknemer, wiens
gezin achterblijft in het land waaruit hij afkomstig is,
die dat gezin regelmatig bezoekt en kontakten daarmee
onderhoudt, daar te lande woonplaats blijft houden en
niet geacht kan worden hier te lande woonplaats te
hebben. In een uitspraak van 26 april 1977 (RSV 1977/230)
is de Raad op deze beslissing teruggekomen en was zij van
oordeel dat 'niet zonder meer moet worden uitgesloten dat
een gastarbeider die verkeert in de omstandigheden als
boven bedoeld (mede) woonplaats kan hebben in Nederland.
Met de uitspraak van de Raad van Beroep Zwolle van 28
dec. 1981 is de positie van buitenlandse, werknemers in
deze wederom sterker geworden (zie pg. 407).

c. Wat betreft de overige sociale zekerheidswetten kun-
nen de Algemene Bijstandswet (ABW 1963)26 en de Wet So-
ciale Werkvoorziening (WSW 1967) nog vermeld worden.

2S. De tekst van art. 3 is opgenomen in een noot in deel
I, hoofdstuk 3.6.1.

26. Zie over de bijstandsvoorziening aan vreemdelingen
de Circulaire van de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 6 dec. 1979,
BD-XX 74677 1 (o.a. gepubliceerd in Schuurman &
Jordens, no. 6, aanv. 1).
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De werkingssfeer van de ABW is zowel.naar nationaliteit
als naar plaats beperkt (zie de artt. 1, 82 en 84 ABW).
Een amendement om het recht op bijstand toe te kennen aan
degenen, die hun vaste woonplaats in Nederland hebben
werd indertijd door de Tweede Kamer verworpen27.

Voor een dienstbetrekking in het kader van de WSW komen
slechts Nederlanders in aanmerking, die hier te lande
woonplaats hebben (art. 7, lid 2 en 28, lid 1, sub e
WSW). Artikel 47 geeft de mogelijkheid om ook
niet-Nederlanders en niet in Nederland woonachtigen in
WSW-verband te plaatsen. Dit artikel heeft zijn uit-
werking gevonden in het Besluit Vreemdelingen Sociale
Werkvoorziening (1968).

Ook de ABW en de WSW moeten in relatie tot het interna-
tionale recht worden gelezen. Zie voor de aanspraken van
vreemdelingen op bijstand, art. 1 Europees Verdrag be-
treffende sociale en medische bijstand (1953) en art. 7,
lid 2 EEG-verordening 1612/68. Laatstgenoemd artikel is
eveneens van belang voor de WSW.

d. De toepasbaarheid van het sociale verzekeringsrecht
op personen die niet hier te lande verblijven.
In bepaalde gevallen kunnen personen die buiten Neder-
land verblijven, maar een bijzondere band hebben met ons
land onder het hier vigerende sociale zekerheidsstelsel
begrepen worden. Te denken valt hierbij aan grensarbei-
ders, personen in Nederlandse diplomatieke dienst en
buitenslands verblijvende gezinsleden van in Nederland
verblijvende buitenlandse werknemers.
De Nederlandse wetgeving geeft voor deze groepen geen
uniform systeem, hetgeen het noodzakelijk maakt om voor
elke groep afzonderlijk de van toepassing zijnde wetten
en regelingen na te slaan om hun werkingssfeer vast te
stellen.

De werking van de sociale verzekeringen buiten onze land-
grenzen is met name van belang voor de categorie van de
buitenlandse werknemers. Enerzijds vanwege de vraag of
zij ook bij verblijf buiten Nederland hun aanspraken op
sociale zekerheidsverstrekkingen behouden, anderzijds
vanwege de vraag of ook hun gezinsleden die nog in het
land van herkomst verblijven onder de kring der verze-
kerden vallen.

Wat de eerste vraag betreft kunnen wij vaststellen dat de
Nederlandse wet- en regelgeving nog niet op alle plaatsen
rekening houdt met de bijzondere problematiek die- de

27. Aldus Hoordam, pg. 543. Zie bijl. Hand. II 1976-1977,
13873, no. 7, pg. 20/21.
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trekarbeid meebrengt. Het onderscheid dat zich daarbij
manifesteert vloeit in die gevallen niet altijd uit de
tekst van de wet zelf voort, maar kan ook terug te voeren
zijn op de bijzondere positie waarin buitenlandse werk-
nemers zich als trekarbeiders bevinden. Een bespreking
van dit laatste aspect gaat het bestek van dit rapport
echter te buiten28. Wel willen we enige voorbeelden van
onderscheid geven die meer direct met de tekst van een
wet of regel in verband zijn te brengen.

• De Werkloosheidswet verleent geen wachtgeld aan de
werknemer die vakantie geniet of in het buitenland
woont of daar verblijf houdt (art. 31, lid 1, aanhef
en sub h en i WW). Verhoudingsgewijs zullen meer bui-
tenlandse werknemers dan Nederlanders door dit arti-
kel getroffen worden. Een soortgelijke opmerking kan
gemaakt worden bij artikel 6, lid 2, sub a ZW, WAO en
WW, waarin wordt bepaald dat bij een onderbreking van
de arbeid van minder dan een maand de verzekering
niet ophoudt, indien deze onderbreking normaal is.
Deze clausule werkt nadelig uit voor buitenlandse
werknemers die vaak langer dan een maand (voor eigen
rekening) vakantie nemen. Ook wordt het wachtgeld
veelal niet uitbetaald gedurende de tijd dat men met-
terwoon verblijf houdt in het buitenland (zie het
Besluit van 9 oktober 1978 en de Beschikking van 18
april 1967).

• De Algemene Bijstandswet ziet op de verlening van
bijstand aan hier te lande verblijvenden (zie de
artt. 1 en 84 ABW). Indien het gezin van de buiten-
landse werknemer nog in het land van herkomst ver-
blijft, komt hij slechts in aanmerking voor een
uitkering als alleenstaande. Deze is meestal te laag
om er ook zijn gezinsleden van te onderhouden, nog
niet gesproken van de overige financiele ver-
plichtingen die een buitenlandse werknemer jegens
zijn in het thuisland verblijvende familieleden kan
hebben. Eenzelfde vooronderstelling wordt gehan-
teerd in de Wet eenmalige uitkering (1981)29.
Opmerkelijk is verder dat voor Nederlanders die zich
buitenslands bevinden wel een mogelijkheid tot bij=
standsverlening wordt opengehouden, terwijl dat voor
vreemdelingen niet het geval is (zie art. 82 ABW).

Het antwoord op de vraag of ook gezinsleden die nog in
het land van herkomst verblijven onder de kring der ver-

Op deze vorm van onderscheid die niet rechtstreeks
uit de wettekst voortvloeit, komen wij nog terug in
deel III, pg. 444.
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zekerden vallen, is eenvoudiger te geven. De werknemers-
verzekeringen nemen als uitgangspunt dat men hier te
lande werkt, ongeacht waar men. woont; de volksverze-
keringen stellen de eis van het ingezetenschap. Voor wat
betreft het laatstgenoemde vallen de gezinsleden die nog
in het land van herkomst verblijven daarmee in het alge-
meen buiten de kring der verzekerden. Zie. echter de
Besluiten uitbreiding en beperking kring der verzekerden
(1963, 1967 en 1976).
Dit neemt niet weg dat zij toch aanspraak kunnen maken op
een aantal sociale zekerheidsprestaties, namelijk de
vergoeding in geld voor in het buitenland genoten voor-
zieningen. Zie hierover met name art. 10 ZFW en art. 11
AWBZ en het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering
van 4 jan. 1966 (Stb. 64).

Voor een juist begrip van de toepasbaarheid van het so-
ciale verzekeringsrecht op personen die buiten Neder-
lands grondgebied verblijven, dienen echter ook de
internationale regelingen geraadpleegd te worden. Zie
met name EEG-Verordening 1408/71 en de sociale ze-
kerheidsverdragen, die met de wervingslanden gesloten
zijn. De bepalingen van deze laatste kunnen onderling
aanmerkelijk verschillen, omdat bij het opstellen van de
afzonderlijke verdragen telkens is uitgegaan van de
vraag of de respectievelijke sociale zekerheidsstelsels
op basis van wederkerigheid toegepast kunnen worden op
elkaars onderdanen3o.

1.4 De verhouding tussen nationaliteit en woonplaats

1.4.1 Verschuiving van nationaliteit naar plaats
Aan de Nederlandse wetgeving ligt, blijkens artikel 6 van
de Wet Algemeene Bepalingen, het personaliteits-crite-
rium ten grondslag. Niet de plaats waar een persoon zich
bevindt bepaalt welk personeel statuut op hem van toe-
passing is, maar de nationaliteit die hij bezit31. De
laatste decennia is zich echter een verschuiving aan het
aftekenen in de richting van het woonplaatsbeginsel32.
Dit, houdt verband met de problematiek die een strak na-
tionaliteitsbeginsel met zich meebrengt, zoals het

29. Zie hierover met name K.B. 30 oktober 1981, no. 9
R.V. 1981, no. 106, met noot.

30. Zie hierover tevens deel I, hoofdstuk 3.6.1 en deel
III, hoofdstuk 1.3.3 onder b.

31. Zie hierover onder andere Jessurun d'Oliveira 1977,
pg. 589 e.v. en 1982, pg. 245 e.v.

32. Nationaliteit in Volkenrecht en Internationaal Pri-
vaatrecht, pg. 12-16.
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vluchtelingenverschijnsel, de toenemende emigratie en

verschijnselen als apatridie (staatloosheid) en

bipatridie (dubbele nationaliteit). Een voordeel van het

woonplaatsbeginsel is dat aldus de band die een

vreemdeling kan hebben opgebouwd met het land waarin hij

woont, wordt betrokken bij het bepalen van diens rechts-

positie.

In de moderne wetgeving (maar ook in de rechtspraak en in
het internationale recht) wordt allengs meer rekening
gehouden met de positie van de inwoner. Wij noemen de
wetgeving op het gebied van de volksverzekeringen, die
zich richt tot de ingezetenen, de belastingwetgeving,
waarin nader bepaald is wie als binnenlands- en wie als
buitenlands belastingplichtige moet worden aangeslagen,
en art. 7.7 Nieuwe Grondwet, dat de mogelijkheid opent om
bij wet te bepalen dat ingezetenen toegelaten kunnen
worden tot het aktief en passief kiesrecht van gemeente-
raden.

In de Ontwerp-wet ter uitvoering van het Europees Verdrag
inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, als-
mede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van bui-
tenlandse werknemers33 wordt deze gelijke bejegening
doorgetrokken met de tekst van artikel 5:

1. De voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst
wordt aangegaan, voortgezet dan wel beeindigd met een
arbeider van een andere dan de Nederlandse nationali-
teit, die in Nederland ziin woonplaats heeft, mogen
voor deze niet minder gunstig zijn dan die welke voor
een arbeider van Nederlandse nationaliteit zouden
gelden.

Hetzelfde doet zich voor in de Ontwerpwet Uitbreiding
rechtsbescherming en rechtsbijstand vreemdelingen34 die
de vreemdeling die in Nederland woonplaats heeft meer
rechten verleent dan een vreemdeling die zich er niet op
kan beroepen hier te lande woonachtig te zijn.

Ook voor een aantal bepalingen van de Vreemdelingenwet is

het verblijf in Nederland van belang. Op basis van art.

13 Vw. kan de vreemdeling na 5 jaar verblijf in Nederland

een vestigingsvergunning aanvragen, die hem slechts op

grond van twee in dat artikel vermelde criteria. kan

worden onthouden. Na tien jaar kan slechts een van deze

criteria nog grond zijn voor het niet verlenen van deze

vergunning (zie hierover tevens paragraaf 1.3.2, onder-

33. TK, 1981-1982 16108, no. 9, EK,*1981-1982, 16108, nr.
70.

34. TK, 1981-1982, 13974, nr. 12.
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deel III). Overigens gaan deze termijnen pas tellen
vanaf het.16e levensjaar.

Bij dit onderwerp doet zich sterk de invloed van het in-
ternationale recht gelden. Dit kan voor staten de ver-
plichting bevatten om bepaalde normen zonder onderscheid
naar nationaliteit toe te passen. Zie hierover deel I,
hoofdstuk 3.

Ook de Ontwerp Minderhedennota stelt vast' dat er aan-
leiding bestaat "om de positie van vreemdelingen die
reeds geruime tijd hier verblijf houden op een aantal
punten te versterken"35.

1.4.2 Nationaliteit of plaats
Op dit moment komt de combinatie Nederlanderschap-in-
wonerschap in een aantal wetten en regelingen in faculta-
tieve vorm voor. Dat wil zeggen dat een dergelijke
bepaling blijkens de tekst zowel op Nederlanders als op
niet-Nederlandse inwoners toepasbaar is. Het betreft de
volgende bepalingen:

• art. 426 lid 1, sub c en d BW, ten aanzien van de de-
ponering van verklaringen van overlijden van ver-
misten;

• art. 814, lid 1, sub c en d Rv., ten aanzien van de
rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding
van het huwelijk;

• art. 3 Wet op de Parlementaire enquete (1850), ten
aanzien van de verlening van medewerking aan het
onderzoek;

• art. 311 Wetboek van Koophandel ten aanzien van de
definitie van Nederlandse schepen36;

• art. 22, lid 1 en art. 58 Noodwet Arbeidsvoorziening
(1971) ten aanzien van de burgerdienstplicht respec-
tievelijk de toepasbaarheid van strafbepalingen;

3S. Zie Ontwerp Minderhedennota, pag. 60, 61 en 304; zie
ook de noot bij art. 4 Uitleveringswet (1967), deel
II, pg. 105.

3a_ Dit geldt eveneens voor soortgelijke definitie-be-

palingen in de overige wetgeving op het gebied van de

scheepvaart.
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• art. 8 Voorlopige subsidie-regeling CBB's (1980),
ten aanzien van de deelneming aan de cursussen van de
CBB's;

• art. 3, lid 3 Regeling toezicht luchtvaart (1959),
ten aanzien van de toelating tot inschrijving van
luchtvaartuigen;

• art. 6, lid 2 Visserijwet (1963), ten aanzien van de
uitreiking van consenten;

• art. 13, lid 1 Noodwet geneeskundigen (1971) ten aan-

zien van de oplegging van verplichtingen door het be-

voegd gezag;

• art. 1, lid 2 Reglement rijksstudietoelagen (1960)
ten aanzien van de toekenning van rijksstudietoe-
lagen

• art. 47, lid 1 en 2 WSW (1967). ten aanzien van de

toepassing van deze wet;

• art. 194, lid l 'en 2 Grondwet37 ten.aanzien van de
verplichting mee te werken aan de handhaving van de
onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging van
zijn grondgebied;

• art. 7.7 Nieuwe Grondwet, ten aanzien van het actief
en passief kiesrecht voor gemeenteraden.

1.5 Cultuur

1.5.1 Inleiding
In de Nederlandse wet- en regelgeving komt geen uit-

drukkelijk verbod voor met betrekking tot de beleving van

facetten van niet-westerse cultuurpatronen. Het is

echter wel zo dat in indirecte vorm onderscheid gemaakt

wordt naar cultuur. Dit indirecte onderscheid vloeit

voort uit de omstandigheid dat de Nederlandse wet- en

regelgeving veelal is geredigeerd vanuit het oogpunt dat

zij toepassing zou vinden binnen een overwegend westerse

samenleving. Zie voor een nadere uitleg omtrent het be-

grip 'indirect onderscheid' deel III, hoofdstuk 2.8.

37. Zie de noot bij art. 194 GW (deel II, pg. 125). In
art. 5.2.4 Nieuwe Grondwet is deze verplichting voor
niet-Nederlandse ingezetenen vervallen.
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Dat de Nederlandse wet- en regelgeving geent is op een
westerse cultuur uit zich in feite alleen in wetten en
regels die expliciet spreken van de bescherming van ty-
pisch Nederlandse belangen en/of tradities, of van het
Nederlandse volk.

Zoals in paragraaf 1.2.7 reeds is opgemerkt is niet al-
tijd duidelijk of met het Nederlandse volk nu
Nederlanders, dan wel inwoners van Nederland bedoeld
worden. In veel gevallen lijkt het gebruik eerder
cultuur-historisch bepaald dan een bewuste keuze om
onderscheid naar nationaliteit te maken. Deze bepalingen
zijn dan ook zo wel van een N- als van een C-code in de
kantlijn voorzien.

1.5.2 Vormen van onderscheid
Hieronder volgt een overzicht van de vormen van onder-
scheid naar cultuur die in de inventarisatie voorkomen:

• Verreweg de meeste (zo'n 90) bepalingen betreffen
het niet behoeven te verrichten van arbeid op natio-
nale feestdagen, zoals de dag waarop de verjaardag
des Konings wordt gevierd en de vijfde mei (art. 3
Algemene termijnenwet (1964)), of op die dagen, die
volgens het plaatselijke gebruik ten aanzien van de
bedongen arbeid met zondagen worden gelijkgesteld
(art. 1638w BW, art. 3, lid 2 Werktijdenbesluit voor
winkels (1932), art. 12, lid 1, sub f Wet op het
leerlingwezen (1966)).

• Bij de behandeling van de Omroepwet verklaarde Mi-

nister Vrolijk in de Tweede Kamer (Handelingen II,

1964-1965, pg. 1799) dat het criterium (voor toe-

lating) voor de omroeporganisaties is "dat zij

moeten zijn gericht op bevrediging van in ons volk

levende, geestelijke, culturele of godsdienstige be-

hoeften en daarin het algemeen recht moeten doen we-

dervaren" (art. 13, lid 4 Omroepwet (1967)).

Afhankelijk van het antwoord op de vraag wie men on-

der 'ons volk' dient te verstaan heeft dit

consequenties voor de werkingssfeer van het artikel.

• Het belang van het Nederlandse volk wordt beschermd
in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950) waar in
artikel 2 aan de Raad wordt opgedragen een "het be-
lang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid
van het bedrijfsleven te bevorderen". De product-,
de hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen hebben tot
taak "een het belang van het Nederlandse volk
dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen,
waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen" (art.
71).
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• De Wet op het voortgezet onderwijs (1967) verklaart
in artikel 42 dat "het onderwijs bijdraagt tot vor-
ming van de leerlingen op grondslag van waarden in de
Nederlandse traditie, met name door christendom en
humanisme erkend".

• Het spelen van het Wilhelmus bij de uitreiking van de
Militaire Willemsorde is een uiting van nationale
traditie en gevoelens van verbondenheid met het va-
derland (art. 30, lid 1 Reglement op de Militaire
Willemsorde (1941)).

• Een enkele bepaling is nog een uiting van gevoelens
van nationale verbondenheid en van ongenoegen jegens
personen die zich ten tijde van de bezetting uit na-
tionaal oogpunt. onwaardig ("op onvaderlandse wijze")
hebben gedragen (art. 6 BBA (1945) en art. 5, lid 2
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
(1972)).

De twee bepalingen betreffende zigéuners werden zowel
naar cultuur als naar ras onderscheiden. Zij zijn daarom
zowel van een C- als van een R-code voorzien. Een in-
houdelijke bespreking vindt plaats onder het kopje 'ras'
(zie onder 1.8).

1.6 Levensbeschouwing

1.6,1 Inleiding
Op tal van terreinen van het maatschappelijk leven mani-
festeert zich dat de Nederlandse samenleving voor een be-
langrijk deel haar grondslagen vindt in het christendom.
Ook de Nederlandse wet- en regelgeving gaat in zijn alge-
meenheid uit van een christelijke traditie. Dit blijkt
reeds uit de aanhef van een wet, die nog altijd luidt:
"Wij (...), bij de gratie Gods Koning(in) der Nederlanden

Een ander voorbeeld van de vooronderstelling van een
overwegend christelijke samenleving vinden wij in art.
24 Mijnwet 1810:

Bekendmaking van de aanvragen van een mijnconcessie
dient te geschieden voor de deur van het gemeentehuis
en van de parochiele en consistoriale kerken, ten ver-
zoeke van de burgemeester, na afloop van de dienst, op
een zondag, en ten minste een maal per maand zolang er
aangeplakt is. (....).

Ook het vieren van de zondag als rustdag (zie de Zondags-
wet (1953)) vindt zijn oorsprong in een christelijke
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traditi e38. Een illustratief voorbeeld van recentere da-
tum is artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs
(1967):

Het onderwijs bevordert de algehele ontwikkeling van
de leerlingen door het doen verwerven van kennis, in-
zicht en vaardigheden en draagt bij tot hun.vorming op
grondslag van waarden, in de Nederlandse traditie,
met name door christendom en humanisme erkend.

Dit algemene beeld van de vooronderstelling van een
christelijke levensbeschouwing laat zich globaal genomen
onderscheiden naar de volgende categorieen:

• bepalingen betreffende feestdagen;

• bepalingen betreffende godsdienstige plechtigheden[
gebruiken;

• bepalingen betreffende geestelijke verzorgers;

• bepalingen betreffende vrijstelling van de dienst-
plicht wegens het bekleden van een geestelijk ambt.

Deze categorieen zullen in de navolgende paragrafen na-
der worden besproken.

1.6.2 Bepalingen betreffende feestdagen
Verreweg het grootste aantal bepalingen'dat onderscheid
maakt naar levensbeschouwing betreft regelen inzake
christelijke feestdagen. De inventarisatie telt er zo'n
120.
De bepaling waaraan het meest gerefereerd wordt en die
een veel gebruikte omschrijving van algemeen erkende
feestdagen geeft, is artikel 3 van de Algemene termijnen-
wet (1964):

1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze
wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede
Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemel-
vaartsdag, de dag, waarop de verjaardag des Konings
wordt gevierd en de vijfde mei.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede
Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen ge-
lijkgesteld.

38. Andere levensbeschouwingen vieren de wekelijkse
rustdag op bv. . zaterdag (Joden) of vrijdag
(Islamieten).
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Soortgelijke omschrijvingen zijn onder andere te vinden
in artikel 354, lid 2 WvK, artikel 12, lid 3 Besluit ar-
beidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (1968), artikel
13, lid 2, onder b Schepelingenbesluit (1973) en in arti-
kel 21, lid 3 Algemeen Rijksambtenarenreglement (1931).

Zoals in deel I, hoofdstuk 1.3.2 onder levensbeschouwing
al vermeld is, zijn bepalingen die alleen een regeling
inhouden voor zaterdagen en zondagen niet in de inventa-
risatie opgenomen. Wel opgenomen is een tiental be-
palingen die een uitzondering inhouden voor hen die tot
een kerkgenootschap behoren dat de wekelijkse rustdag op
de sabbath of de zevendedag viert. Op hen worden be-
palingen met betrekking tot de zondag van
overeenkomstige toepassing verklaart. Voorbeelden van
dergelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 18, lid 8
Ambtenarenreglement gemeentepolitie (1957) en in artikel
21, lid 4 Algemeen Rijksambtenarenreglement (1931).

Er zijn ook wetten en regelingen die aangaande feestdagen

of het vieren van de wekelijkse rustdag op een andere dag

dan de zondag een meer 'open' formulering kennen. In deze

bepalingen worden omschrijvingen gebruikt als "op hun

erkende feestdagen" (zie onder andere art. 175, lid 1

Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming (1964); artt. 95.-

109 en 112 Psychopathenreglement (1928); art. 69 Ge-

vangeni'smaatregel (1953)) of "behorende tot een

kerkgenootschap dat de wekelijkse rustdag op een andere

dagdan de zondag houdt" (zie onder andere art. 4, lid 2

Winkelsluitingswet (1976); art. 3, lid 8 Regeling werk-

en rusttijden (1950)). Het spreekt voor zich dat door

een dergelijke omschrijving meer ruimte geboden wordt

aan de uitoefening van niet-christelijke tradities dan

bij een gesloten omschrijving zoals die in art. 3 Alge-

mene termijnenwet wordt gegeven.

Negen onderwijswetten bieden eveneens ruimte aan de be-
leving van andere dan christelijke levensbeschouwingen.
Zij kennen aan bijzondere scholen waar onderwijs wordt
gegeven op basis van een levensbeschouwing volgens welke
andere dan de traditionele christelijke feestdagen (zo-
als bv. genoemd in art. 3 Algemene termijnenwet) als
feestdagen worden aangemerkt, de mogelijkheid toe ten
hoogste 6 andere dagen niet tot schooldagen te rekenen
(zie art. 43, lid 3 Besluit dagscholen VWO-HAVO-MAVO
(1967); art. 47 Besluit MHNO (1968); art. 12 Besluit MMO
(1968); art. 26 Besluit avondscholen VWO-HAVO-MAVO-MEAO
(1979); art. 12 Besluit dagscholen MEAO (1968); art. 28
Besluit opleiding onderwijzers (1968); art. 23 Besluit
opleiding kleuterleidsters (1968); art. 19 Besluit MTO
(1978); art. 14 Besluit proefprojecten nieuw
vervolg beroepsonderwijs (1980)).
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Dat overigens ook een 'open' geformuleerde bepaling een
christelijke traditie kan weergeven blijkt uit artikel
75, lid 1 Gevangenismaatregel (1953):

Op hun erkende, als rustdag te vieren godsdienstige
feest- en kerkdagen, zondagen en gelijksoortige dagen
daaronder begrepen, benevens bij retraites, tridua,
protestants-kerkelijke conferenties en buiten-kerke-
lijke bezinningssamenkomsten behoeven de daarbij be-
trokken gedetineerden geen arbeid te verrichten.

Aan de andere kant is de tendens waarneembaar dat ook in
de Nederlandse wet- en regelgeving rekening gehouden
gaat worden met het feit dat vele van de hier ver-
blijvende leden van etnische minderheidsgroeperingen een
andere, niet-christelijke, godsdienst belijden. Deze
niet-christelijke godsdiensten kennen uiteraard ook an-
dere feest- en gedenkdagen dan de traditioneel
christelijke. In enkele gevallen wordt aan het beleven
van deze dagen uitdrukkelijk ruimte gegeven:

• het Algemeen militair ambtenarenreglement (1982)39
geeft in artikel 85, lid 1, sub s aan op welke Joodse
feest- en gedenkdagen een Joodse militair aanspraak
op buitengewoon verlof met behoud van militaire in-
komsten kan doen gelden.

• de Regeling faciliteiten voor Joodse, Moslim en
Hindoe militairen (1981) bevat regelen tot het ver-
lenen van faciliteiten inzake het kunnen voldoen aan
godsdienstige verplichtingen inhoudende het bijwonen
van vieringen op godsdienstige feest- en gedenkdagen
voor Joden, Moslims en Hindoes.

1.6,3 Bepalingen betreffende godsdienstige plechtigheden/ge-
bruikan
Evenals voor bepalingen over feestdagen geldt, gaan ook
bepalingen betreffende godsdienstige plechtigheden/ ge-
bruiken veelal uit van een christelijke levensbe-
schouwing.
Zo zijn er bepalingen die regelen inhouden inzake

• verlof bij doop, kerkelijke bevestiging of Eerste
Heilige Communie (art. 16, lid 1 Besluit houdende de
bekostigingsvoorwaarden rechtspositie personeel
openbare bibliotheken (1978); art. 68, lid 1, onder s
van het Reglement voor de militaire ambtenaren der

39. Dit reglement zal, naar het zich laat aanzien, per 1
jan. 1983 in werking treden.
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Koninklijke landmacht en der Koninklijke luchtmacht
(1931); art. I-C6, lid 1, onder p Rechtspositiebe-
sluit WVO (1968)),

verstrekking van een bijbel of kerkboek van zijn
godsdienstige gezindte (art. 9 Gijzelingsbesluit
(1928)),

• en de mogelijkheid tot het bijwonen van godsdienst-
oefeningen voor rooms-katholieke en/of protestantse
militairen (punt 2231 Voorschrift inwendige dienst
zeemacht (1971), art. 163 Reglement op de inwendige
dienst bij de Koninklijke luchtmacht (1960))4°.

Mogelijkheden tot het bijwonen van godsdienstoefeningen
voor militairen van andere gezindten op andere dan feest-
of gedenkdagen. (zie de Regeling faciliteiten voor
Joodse, Moslim en Hindoe militairen) zijn niet uit-
drukkelijk gegeven.

Een meer 'open' regeling geeft de leerplichtwet 1969

(1968), die een leerling vrijstelt van de verplichting

tot het volgen van onderwijs, wanneer de minderjarige we-

eens vervulling van godsdienstplichten verhinderd is de

school onderscheidenlijk het onderwijsinstituut te be-

zoeken. Hier wordt de vrijstelling niet uitdrukkelijk

aan leerlingen van met name genoemde godsdienstige ge-

zindten voorbehouden.

Wij zagen dat met betrekking tot de beleving van feest-

en gedenkdagen reeds een aanzet is gegeven om ook re-

kening te houden met de feest- en gedenkdagen "van

niet-christelijke levensbeschouwingen. Ook op andere

terreinen zijn dergelijke aanpassingen waar te nemen.

Een bekend voorbeeld van zo'n aanpassing levert het
Vleeskeuringsbesluit (1957) dat in de artikelen 11 en 12
aan Israelieten en Islamieten de mogelijkheid biedt te
slachten volgens hun eigen riten. Artikel 8 van het be-
sluit bepaalt dat de regelen omtrent bedwelming niet van
toepassing zijn op slachtdieren waarvan het vlees is be-
stemd voor consumptie door Israelieten en Islamieten.
Van. recente datum is de Regeling faciliteiten voor
Joodse, Moslim en Hindoe militairen (1981). Zij geeft in
artikel 5, lid 2 de mogelijkheid van een tegemoetkoming
voor iedere dag dat een militair die zich houdt aan de
voor hem geldende religieuze drank- en voedselvoor-
schriften deswege in zijn eigen voeding heeft voorzien.
Een soortgelijke faciliteit bestaat er voor Joodse ge-
detineerden. Zij kunnen, voorzover dit binnen de moge-

40. Dit reglement is per 1 oktober 1981 buiten werking
gesteld.
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lijkheden ligt van de inrichting waar zij verblijven,

maaltijden bereid volgens de eigen rituele voorschriften

ontvangen41.

Een mogelijkheid voor het verkrijgen van een eigen ruimte
voor het houden van gebedsdiensten bestaat op grond van
de Tijdelijke regeling subsidiering gebedsruimten voor
Moslims (1981). Deze regeling geldt alleen voor Moslims
onder de buitenlandse werknemers en hun families, afkom-
stig uit landen rond de Middellandse Zee. Organisaties
van deze Moslims kunnen eenmaal een subsidie ontvangen in
de investeringskosten van een gebedsruimte.

1.6.4 Bepalingen betreffende geestelijke verzorgers

Aan tal van rijksinstellingen, zoals gevangenissen,

rijksinrichtingen en kazernes, zijn geestelijke verzor-

gers verbonden. De teksten van de betreffende bepalingen

geven aan dat dit in ieder geval rooms-katholieke en

protestantse geestelijke verzorgers zijn en/of raads-

lieden van het Humanistisch Verbond. Soms geeft een

wet/regeling de mogelijkheid dat tevens iemand van

Israelitische gezindte aan de instelling-verbonden kan

zijn (zie art. 63, lid 1 Gevangenismaatregel (1953); punt

2260 en 2270 Voorschrift inwendige dienst zeemacht

(1971); art. 97 Voorlopig voorschrift huishoudelijke

dienst (1981) en art. 170 Uitvoeringsbesluit Kinderbe-

scherming (1964)).

Een aantal bepalingen biedt de mogelijkheid dat "aan
geestelijke verzorgers van andere godsdienstige gezind-
ten dan waarvan een geestelijke verzorger aan de inrich-
ting is verbonden (te weten protestantse en katholieke
geestelijke verzorgers, een raadslid van het
Humanistisch Verbond en soms een rabbijn, red.) binnen
de grenzen door de noodzakelijkheid van orde in de in-
richtingen te stellen" de gelegenheid gegeven wordt tot
het behartigen van de geestelijke belangen van personen
die tot hun godsdienstige gezindte behoren (art. 64, lid
3 Gevangenismaatregel (1953); de artt. 172 en 173 Uit-
voeringsbesluit Kinderbescherming (1964)).

1.6.5 Bepalingen betreffende vrijstelling van de dienstplicht
'weaens het bekleden van een geestelijk ambt
Ook de Dienstplichtwet (1922) ademt de sfeer van een

41. Zie de brief van de Staatssecretaris van Justitie,
dd. 26 okt. 1981, kenmerk Gevangeniswezen Nr. M3/07,
over het onderwerp rituele voeding
(code:-1.873.2-041), aan de directeuren en hoofden
van Penitentiaire Inrichtingen en Diensten. Zie
voorts Ontwerp Minderhedennota, pg. 280.
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christelijke traditie waar het gaat om vrijstelling van
de dienstplicht wegens het bekleden van of het in op-
leiding zijn voor een geestelijk ambt. In artikel 18 van
deze wet worden de volgende ambten genoemd:

de geestelijke, de broeder-diakoon van een godsdien-
stige vereniging en de rooms-katholieke ordebroeder,
de student in de godgeleerdheid en de
zendeling-kwekeling, die tot geestelijke, tot bedie-
naar van de godsdienst of tot zendeling wordt
opgeleid, en aan de proefbroeder, die tot
broeder-diakoon van een godsdienstige vereniging
wordt opgeleid.

Artikel 18 van de Dienstplichtwet (1922) vindt nadere
uitwerking in de tabellen I en II van het Dienstplichtbe-
sluit (1956). Hierin worden de kerkgenootschappen ge-
noemd waarvan de bekleders van een geestelijk of een
godsdienstig of menslievend ambt of degenen die een op-
leiding tot een zodanig ambt volgen, voor vrijstelling in
aanmerking kunnen komen. Het betreft hier alleen kerkge-
nootschappen op christelijke of Israelitische grondslag.
In de tijd'dat deze regelingen tot .stand kwamen, leidde
dat niet tot problemen, omdat de Nederlandse samenleving
overwegend christelijk van aard was. Momenteel hebben
echter ook vele niet-christenen een plaats in onze samen-
leving verworven. Het is niet denkbeeldig dat in de toe-
komst vele jongeren met een niet-christelijke
levensovertuiging dienstplichtig zullen worden42. Onder
hen zullen ongetwijfeld ook personen zijn die binnen hun
gemeenschap een geestelijk ambt vervullen of hiertoe een
opleiding volgen. Voor hen bestaat echter niet de moge-
lijkheid om vrijstelling te verkrijgen ex artikel 18
Dienstplichtwet (1922).

1.7 Taal

1:7 J. Inleiding
Zoals in hoofdstuk 1.3.2 onder E van deel I reeds is ver-
meld, komen bepalingen die direct onderscheid maken naar
de taal die iemand spreekt in de Nederlandse wet- en
regelgeving niet voor. Wel kan er sprake zijn van onder-
scheid naar de taal di-e iemand beheerst, met name in de
gevallen waarin de kennis en/pf het gebruik van de Neder-

42. Te denken valt hierbij bv. aan de derde generatie
allochtonen die volgens de huidige Wet op het Neder-
landerschap en ingezetenschap (1892) automatisch het
Nederlanderschap verwerven (zie ook deel I, hoofd-
stuk 4).
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landse taal verplicht gesteld is. Daartegenover staat

het gegeven dat voor een steeds groter percentage van

onze bevolking het Nederlands niet de moedertaal is. Dit

heeft ook zijn weerslag gevonden in de wet- en

regelgeving.

In paragraaf 1.7.2 zullen enkele vormen van taalbe-
palingen worden behandeld, die zich richten op het ge-
bruik van de Nederlandse taal of die voorschriften geven
betreffende het gebruik van enige Europese talen.
In paragraaf 1.7.3 zal vervolgens aandacht besteed
worden aan taalbepalingen waarin rekening is gehouden
met de positie van anderstaligen in onze samenleving.
In paragraaf 1.7.4 wordt kort ingegaan op de Wet op de
Friese taal.

1.7.2 Verplicht gebruik van het Nederlands of andere Europese
talen
a. Verplichting tot het gebruik of de kennis van de Ne-
derlandse taal

Relatief veel bepalingen die in de inventarisatie voor-
komen stellen het gebruik of de kennis van de Nederlandse
taal verplicht. Vele akten of officiele documenten
dienen in de Nederlandse taal te worden verleden (artt.
27, lid 2; 72; 124; 176; 183; 234 en 286 Boek 2 BW; art.
16, lid 2 Besluit burgerlijke stand (1969); art. 12'
Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en
etikettering bestrijdingsmiddelen (1980)). In een enkel
geval wordt zelfs uitdrukkelijk gesteld dat het gebruik
van een vreemde taal een grond is om iemand niet ontvan-
kelijk te verklaren (art. 8 Wet algemene bepalingen
milieuhygiene (1979); zie ten aanzien van het verbindend
zijn van een in de Nederlandse taal gesteld reglement
art. 402 WvK).
Voor het belastingrecht is door de Hoge Raad beslist dat
een in een vreemde taal gesteld beroepschrift in cassatie
wel ontvankelijk was, doch dat hij op de inhoud ervan
niet in kon gaan43.
In de literatuur44 is men op grond van dit arrest van
mening dat een in de vreemde taal gesteld bezwaarschrift
ontvankelijk is. Voor een bezwaarschrift kent de wet,
evenals bij het beroepschrift in cassatie nauwelijks
formele eisen. Een beroepschrift in de procedure bij het
Gerechtshof daarentegen moet volgens artikel 28 Algemene
Wet inzake rijksbelastingen (1959) met redenen omkleed

43. HR 6 april 1977, BNB 1977/120.
44. Zie Hofstra, H.J. Inleiding tot het Nederlands be-

lastingrecht. Deventer, Kluwer 1977, pg. 340, en
Scheltens, J.P. De algemene wet inzake rijksbe-
lastingen. Arnhem, 1968, pg. 611.
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en zodanig ingericht zijn dat daaruit een conclusie om-
trent het geschil valt te trekken. Het gebruik van een
andere dan de Nederlandse taal laat zich hiermee niet
verenigen. In de jurisprudentie is dan ook uitgemaakt dat
een in een vreemde taal gesteld beroepschrift niet ont-
vankelijk is45. Wel wordt de voorzitter van het Hof
geacht de belanghebbende in de gelegenheid te stellen het
geschrift door een vertaling te vervangen (vgl. ook art.
6, lid 1 Wet Administratieve rechtspraak
belastingzaken)46.

Behalve het vereiste van het gebruik van de Nederlandse
taal voor schriftelijke stukken, kan ook de kennis en/of
het gebruik van de Nederlandse taal verplicht worden, zo-
als de eis dat het examen in het Nederlands gehouden moet
worden (art. 22, 3e volzin Wet houdende regeling der
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts,
tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende
(1878)), of het voldoende blijk geven van kennis van de
Nederlandse taal (art. 1 Wet beedigde vertalers (1878),
art. 32, lid 3, onder I Reglement van de buitenlandse
dienst (1951))47.

b. Vertaling in het Nederlands

Is een geschrift in een vreemde taal gesteld, dan kan
bijvoeging van een vertaling in het Nederlands worden ge-
vorderd. In de inventarisatie komen 16 bepalingen voor
waarin bijvoeging van een Nederlandse vertaling vereist
wordt (o.a. in art. 26 Grootboekwet (1913); art. 6, lid 1
Registratiewet (1970); art. 6, lid 4 Besluit bevolkings-
boekhouding (1967); art. 986, lid 3 Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering).

c. Het gebruik van vreemde talen

Naast het gebruik van het Nederlands, kan ook het. gebruik
van andere talen uitdrukkelijk bij of krachtens de wet
verplicht of toegestaan worden. In de meeste gevallen be-

45. HR 4 nov. 1970, BNB 1970/253.
46. Dat ook andere mogelijkheden denkbaar zijn blijkt

bv. uit KB 5 april 1974, no. 71, R.V. 1974, 9 en KB
19 dec. 1973, no. 52 (niet gepubliceerd), waarin res-
pectievelijk een in het Duits en een in het Frans ge-
steld verzoek om nadere voorziening door de Kroon
werden geaccepteerd.

47. Onder II van hetzelfde artikel wordt eveneens vaar-
digheid om zich van de Franse en Engelse taal te be-
dienen vereist, alsmede behoorlijke bekendheid met
het Duits, Spaans of Russisch.
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treft het dan het gebruik van de zogenoemde moderne
talen: Frans, Duits of Engels. Voorbeelden hiervan zijn:

• Het uitsluitend recht op een merk in een der natio-
nale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt
zich van rechtswege uit over zijn vertaling in andere
dezer talen (art. 13, onder c Eenvormige Beneluxwet
op de warenmerken (1962)).

• Het Benelux-depot van een tekening of model ge-
schiedt in het Nederlands of het Frans (Uitvoerings-
reglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen (1974)).

• Dit reglement en een vertaling daarvan in het Engels,
het Duits, het Frans en het Noors (...) worden alge-
meen verkrijgbaar gesteld (art. 4 Algemeen Reglement
voor politie voor rivieren en Rijkskanalen (1919)).

• Gegevens en bescheiden moeten zijn gesteld in het Ne-
derlands, Frans, Duits of Engels (art. 2, lid 4, on-
der 6 Besluit Registratie geneesmiddelen (1977)).

De bemanningslijst wordt ingevuld in de Nederlandse,
Engelse, Franse of Duitse taal (art. 6, lid 2 -Voor-
schrift Vreemdelingen (1966)). Een uitzondering
geldt echter voor een bemanningslijst van het als
bijlage 2c bij deze beschikking gevoegde model. Met
deze lijst wordt genoegen genomen ongeacht de taal
waarin deze is gesteld. Wel kan zo nodig een
schriftelijke vertaling worden verlangd in de En-
gelse, Franse, Spaanse of Russische taal.

1.7.3 Taalbepalingen waarin rekening gehouden wordt met niet-
Nederlandstaligen
Op de volgende wijzen wordt in de Nederlandse wet- en
regelgeving rekening gehouden met anderstaligen:

a. De mogelijkheid tot vrijstelling van de verplichting

tot het gebruik van dé Nederlandse taal

In een aantal gevallen kan van het vereiste tot het ge-
bruik of de kennis van de Nederlandse taal worden afge-
weken.

• Zo kan de Minister in bijzondere gevallen ontheffing
verlenen van het in artikel 11, lid 3 Mijnreglement
(1964) bepaalde, dat degenen, die op of in een mijn-
werk, op een boorwerk of bij mijnbouwkundige onder-
zoekingen een leidinggevende of toezichthoudende
functie vervullen, zich in de Nederlandse taal
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moeten kunnen uitdrukken en de bepalingen van het
reglement moeten kunnen lezen en begrijpen.

• Van dezelfde strekking, maar ruimer geformuleerd is
art. 4, lid 3 Veiligheidsbesluit Tankschepen (1974),
waarin wordt bepaald dat de arbeiders de Nederlandse
taal voldoende machtig dienen te zijn, tenzij alle
arbeiders in een ploeg eenzelfde andere taal vol-
doende beheersen.

• De Raad voor het Kwekersrecht is bevoegd vrii-
stelling te verlenen van de verplichting dat aan de
Raad gerichte stukken vergezeld moeten gaan van een
gewaarmerkte vertaling in het Nederlands (art. 11,
lid 1 Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht
(1967)).

• De beschikking van de Minister van Sociale Zaken ter
uitvoering van de EEG-richtlijn inzake toestellen
onder druk (1980) stelt in art. 4, lid 4 dat de daar
bedoelde documenten gesteld moeten zijn in het Ne-
derlands of in een door de Dienst aanvaarde andere
taal (zo ook art. 5, lid 3 van de Beschikking van 10
febr. 1982 (Stcrt. 77)).

• Voorts verdient art. 88 Beroepswet (1955)
vermelding, waarin wordt bepaald dat het klaag-
schrift moet zijn gesteld in de Nederlandse taal, dan
wel in een vreemde taal, die met inachtneming van het
beginsel van wederkerigheid is toegelaten.

In tegenstelling tot de Wet houdende regeling der voor-
waarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tand-
arts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende
(1878), waarin de eis wordt gesteld dat het examen in het
Nederlands wordt gehouden, wordt in het Eindexamenbe-
sluit MHNO (1973) en het Eindexamenbesluit LBO (1976) de
mogelijkheid geboden dat de Minister toestaat dat wordt
afgeweken van de voorschriften ten aanzien van een kandi-
daat die grotendeels in het buitenland onderwijs heeft
ontvangen met betrekking tot het vak Nederlandse taal of
tot enig ander vak, waarbij het gebruik van de Neder-
landse taal van overwegende betekenis is.

b. Bijstand van tolken

Met name in bepalingen van procesrechtelijke aard wordt
de mogelijkheid tot bijstand van tolken met zoveel
woorden genoemd48. In veel gevallen is de beslissing om-
trent de noodzaak tot bijstand van een tolk aan het oor-
deel van de betreffende autoriteit overgelaten. Deze is
dan niet verplicht om een tolk in te schakelen; evenmin
kan degene die de Nederlandse taal niet machtig is krach-
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tens deze bepalingen recht op bijstand van een tolk doen
gelden49.

• art. 13b Gevangenismaatregel (1953): (...). Indien
de klager de Nederlandse taal niet verstaat, scha-
kelt de voorzitter zo nodig een tolk in ( ...) .

• art. 191 Sv.: Indien een verdachte, getuige of des-
kundige de Nederlandse taal niet verstaat, is de
rechter-commissaris bevoegd, een tolk te benoemen,
(...). (Zie ook artt. 541 en 542 Sv.).

• art. 41, lid 1 Wet op de Raad van State (1962): De
voorzitter is bevoegd tolken te doen oproepen.
art. 62 Wet op de Raad van State (1962): De afdeling
kam, tolken oproepen ( ...) .

Soortgelijke formuleringen zijn voorts te vinden in art.
31, lid 6 Vreemdelingenwet (1965) en art. 46, lid 1
Vreemdelingenbesluit (1966).

Hiertegenover staat een aantal bepalingen, dat de aanwe-
zigheid van een tolk verplicht stelt, indien de persoon
die het betreft de Nederlandse taal niet of onvoldoende
machtig is.
Is de rechter-commissaris blijkens art. 191 Sv. bevoegd
om een tolk te benoemen als een verdachte, getuige of
deskundige de Nederlandse taal niet verstaat, art. 306
Sv. verklaart dat indien een verdachte of getuige de Ne-
derlandse taal niet verstaat het onderzoek niet plaats
heeft zonder tolk.
In hetzelfde artikel wordt echter in het vijfde lid ver-
meld dat, indien op de terechtzitting de bijstand van een
tolk blijkt nodig te zijn, de rechtbank de dagvaarding
van een tolk kan bevelen50.

48. Zie HR 19 dec. 1972, NJ 1973, 184 (met noot) : Het
onderzoek ter terechtzitting dient in beginsel
plaats te hebben in de Nederlandse taal.
Zie tevens art. 4 , l i d 1 van de Wet op de Friese taal
(1956) en Het Wetboek van Strafvordering, onder red.
van A.L. Melai, aantekening 1 bij art. 306 Sv.

4v, Zie echter art. 6, lid 3, sub e van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden en art. 14, lid 3, onder a
en f van het Internationaal Verdrag inzake burger-
rechten en politieke rechten, alsmede HR 7 dec. 1976,
NJ 1977, 436.

g0. Omdat het hier echter gaat om het voldoen aan een
verplichting is het woordje 'kan' misplaatst. Zie
Het Wetboek van Strafvordering, onder red. van A.L.
Melai, Commentaar op art. 306 Sv.
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Een waarborg voor een verdachte die de Nederlandse taal
onvoldoende beheerst., wordt gegeven in artikel 308 Sv.
dat beveelt, dat in de gevallen waarin de bijstand van
een tolk wordt gevorderd op straffe van nietigheid ten
bezware van de verdachte geen acht wordt geslagen op
hetgeen ter terechtzitting is gesproken of voorgelezen
zonder voor hem vertolkt te zijn.
In de Rijkswetten Rechtspleging bij de Land- en Lucht-
macht (1963) en Rechtspleging bij de Zeemacht (1963) is
ten aanzien van beschuldigden en getuigen eveneens be-
paald dat indien zij de Hollandse taal niet verstaan, de
officier-commissaris een tolk zal gebruiken.

c. Het doen van mededelingen in voor een vreemdeling be-
9rijpeliike of verstaanbare taal

Niet in alle gevallen waarin sprake is van een persoon
die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst,
wordt expliciet de mogelijkheid tot bijstand van een tolk
genoemd. Soms wordt volstaan met de vermelding dat de
mededeling in een verstaanbare of begrijpelijke taal
moet worden gedaan.

• Het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen (1938) bepaalt in art 173b, lid 2, dat in-
dien er arbeiders zijn die de Nederlandse taal niet
voldoende beheersen, voor zoveel nodig de in het
eerste. lid bedoelde voorschriften, aanwijzingen of
waarschuwingen zodanig moeten luiden, dat ook die
arbeiders deze kunnen begrijpen. Soortgelijke om-
schrijvingen komen voor in art. 15, lid 3
Mijnreglement continentaal plat (1967); art. 17, lid
2 Mijnreglement (1964); de artt. 13c, lid 4; 26, lid
3; 91, lid 6; en 100, lid 3 Gevangenismaatregel
(1953) en ten aanzien van de telastelegging, addi-
tionele bepaling XV van de Rijkswet Rechtspleging
bij de Land- en Luchtmacht (l963)s'.

• Artikel 17, lid 6 WABW (1978) geeft aan dat een ken-

nisgeving of weigering (van een tewerkstellingsver-

gunning) welke i's gericht tot een vreemdeling van een

land waarmee Nederland een wervingsovereenkomst

heeft gesloten, geschiedt in de taal van dat land.

• Het Besluit van 25 okt. 1979 bepaalt in lid 1, dat
aan de tewerkstellingsvergunning voorschriften kun-
nen worden verbonden die er toe strekken dat de ar-
beidsovereenkomst met de vreemdeling mede in de
Turkse, Arabische, Spaanse, Portugese,
Servo-Kroatische, Griekse, Franse dan wel Engelse
taal is gesteld.
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• Krachtens de Wet op het Notarisambt (1842) kunnen ak-
ten worden verleden in de taal welke partijen ver-
kiezen, mits de notaris deze taal verstaat (art. 29).
Getuigen moeten de taal verstaan waarin de stukken
zijn opgesteld (artt. 991 en 996 derde Boek BW en
art. 23 Wet op het Notarisambt (1842».

Dat in zijn algemeenheid ook in de wet- en regelgeving
rekening gehouden kan worden met de aanwezigheid van per-
sonen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig
zijn, blijkt voorts nog uit de Arbeidsomstandighedenwet
(1980), waarin wordt gesteld dat bij de samenstelling en
toewijzing van de onderscheiden taken onder andere re-
kening moet worden gehouden met kennis van de voertaal
(art. 3, lid 1, sub g) en dat regelen kunnen worden gege-
ven met betrekking tot de taal waarin veiligheidsaandui-
dingen of gebruiksaanwijzingen zijn gesteld (art.24, lid
2, sub w).
Aan de andere kant wordt in de Veiligheidswet (1934) en
de daaruit voortvloeiende Veiligheidsbesluiten vaak nog
uitgegaan van de vooronderstelling van beheersing van de
Nederlandse taal (zie art. 140, lid 7 Veiligheidsbesluit
voor fabrieken of werkplaatsen (1938)).
De Centra voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening
(CBB) zijn blijkens art. 3, lid 2 van de Voorlopige sub-
sidieregeling voor de CBB's (1980) gericht op Neder-
landse en niet-Nederlandse verzoekenden wier in aanleg
aanwezige mogelijkheden tot ontplooiing in de arbeid of
door opleiding onder andere worden belemmerd door onvol-
doende vaardigheid in het gebruik en het verstaan van de
Nederlandse taal.

Inzake de erkenning van vreemde talen in internationaal
verband verwijzen wij in het bijzonder naar de sociale
zekerheidsverdragen die gesloten zijn met de wervings-
landen. In al deze verdragen komt een bepaling voor, dat
de organen en autoriteiten van een Verdragsluitende Par-
tij verzoekschriften -of andere documenten welke hun
toegezonden worden, niet mogen afwijzen "op grond van het
feit dat deze in de officiele taal van de andere
Verdragsluitende Partij zijn gesteld".

51. Zie ook Hof Arnhem 20 juli .1976, NJ 1976, 518. Het
Hof was van oordeel dat het een eis van zorgvul-
digheid, dus van behoorlijk bestuur, is, dat be-
schikkingen aan buitenlandse gedetineerden, van wie
moet worden aangenomen dat zij de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen om die beschikkingen te kunnen
begrijpen, nauwkeurig ter kennis worden gebracht in
een taal die zij verstaan.
Zie tevens Hof Arnhem, 28 sept. 1981, R.V. 1981, 111.
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1.7.4 Do Friese taal
In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt voor wat be-
treft het verplicht gebruik van de Nederlandse taal, een
uitzondering gemaakt ten gunste van het gebruik van de
Friese taal. De volgende wetten en regelingen maken
hiervan melding.

• Wet op de Friese taal (1956), betreffende het gebruik
van de Friese taal in het rechtsverkeer,

• art.- 18, lid 6 Wet op het voortgezet onderwijs
(1967), betreffende de gelegenheid tot het volgen
van lessen in het vak Friese taal op opleidings-
scholen voor onderwijzers in Friesland,

• Besluit van 15 juli 1980, strekkende tot wijziging
van daarin genoemde besluiten in verband met de in-
voering van het vak Friese taal voor gewoon lager
onderwijs in de provincie Friesland.

1.8 Ras

1.8.1 Onderscheid naar ras
In de inventarisatie komen twee bepalingen voor, die als
onderscheid naar ras zijn te kwalificeren52.

• Art. 17, lid 1 Wet bestrijding infectie-ziekten en
opsporing ziekte-oorzaken (1928): zigeuners,

• Bijlage "Uitkering ineens wegens verlies van de ge-
hele uitrusting", bij het Besluit Aanspraken van
schepelingen (1967): Chinees en Indonesisch perso-
neel, alsmede Aziatisch personeel.

Voorts worden nog zigeuners genoemd, in

• art. 3, lid 3 Tijdelijke bijdrageregeling extra be-
stuurskosten minderhedenbeleid gemeenten (1981).

Het is overigens verdedigbaar om regelingen betreffende
de bevolkingsgroep der zigeuners als onderscheid naar
cultuur te categoriseren. Eveneens kunnen de categorieen
Chinees, Indonesisch en Aziatisch personeel als onder-
scheid naar nationaliteit worden gezien. Om die reden

52. Zie voor een bespreking van wettelijk onderscheid
naar ras tevens het Ars Aequi-themanummer "'t Is een
vreemdeling zeker" pg. 541, met name de noten 47 én
48.
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zijn deze bepalingen in de inventarisatie ook voorzien
van een C- respectievelijk N-code.

Naast onderscheid naar ras op basis van de wettekst, kan
eveneens onderscheid naar ras voortvloeien uit een ogen-
schijnlijk neutrale wettekst. Een pregnant voorbeeld
daarvan levert artikel 19, lid 1 Vreemdelingenwet op, dat
de met de grensbewaking of met het toezicht op
vreemdelingen belaste ambtenaren de bevoegdheid geeft om
personen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat
zij vreemdeling zijn, staande te houden ter vaststelling
van hun identiteit. Niet alleen vreemdelingen, die zich
doorgaans van Nederlanders onderscheiden op grond van
uiterlijke kenmerken en/of het gebruik van een andere dan
de Nederlandse taal, kunnen door dit artikel worden ge-
troffen, ook Nederlanders die zich op basis van etnische
kenmerken onderscheiden van de autochtone Nederlandse
bevolking lopen op grond van dit artikel verhoogde kans
op aanhouding ter vaststelling van hun identiteit. In
feite zijn zij verplicht te allen tijde hun identiteits-
papieren bij zich te dragen, hoewel artikel 17 Vw. alleen
vreemdelingen daartoe verplicht.

1.8.2 Verbod op onderscheid naar ras
In de Nederlandse wet- en regelgeving komt een achttien-

tal bepalingen voor, die onderscheid naar ras vFrbiedpn.

Zij zijn opgenomen in bijlage II van deel II van dit rap-

port.

De Nederlandse regering staat inzake de bestrijding van
discriminatie (waaronder die naar ras) een actief beleid
voors-', dat ondermeer vorm heeft gekregen in de re-
centelijke wijziging van art. 429quater Wetboek van
Strafrecht. De werkingssfeer van het artikel is nu niet
langer beperkt tot handelingen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf die betrekking hebben op het aanbieden
van goederen of diensten, maar strekt zich uit tot alle
aspecten van het zakelijk verkeer54.

ss. Zie onder andere de Ontwerp Minderhedennota, pg. 62,
onder b.

54. Zie Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16 115, nrs.
1-3.
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2 'CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

2.1 Het gelijkheidsbeginsel en het overheidsbeleid

2.1.1 Inleiding
De geinventariseerde wetten en regelingen bestrijken een

periode van meer dan 150 jaren. Veruit het grootste ge-

deelte van die anderhalve eeuw bestond de_bevolking van

Nederland merendeels uit personen die westerse culturele

waarden aanhingen, een christelijke levensovertuiging

hadden, de Nederlandse taal spraken en van Nederlandse

nationaliteit waren. Het zijn de waarden en normen van

dat maatschappijbeeld die in de Nederlandse wet- en

regelgeving zijn verankerd.

De codificatie van (toen) bestaande waarden en normen kan

thans een achterstelling betekenen van de allochtone

groepen die zich met name de afgelopen decennia binnen

onze landsgrenzen hebben gevestigd. In het voetspoor van

het rapport 'Etnische Minderheden' van de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' heeft de

Nederlandse regering ook herhaaldelijk beaamd dat er een

ongelijkheid in rechtspositie bestaat tussen autochtonen

en allochtonen. De regering erkent dit als'een probleem

en haar beleid is er dan ook op gericht om na te gaan

welke mogelijkheden tot verbetering in deze bestaan. Het

meest recent is het overheidsbeleid over dit onderwerp

neergelegd in de Ontwerp Minderhedennota. Op meerdere

plaatsen getuigt deze nota van het streven om leden van

minderheidsgroepen in Nederland ieder afzonderlijk en

als groep een gelijkwaardige plaats in de Nederlandse

samenleving te geven2.

1. Zie het WRR-rapport Etnische Minderheden, pg. XXIX.
t. Zie de Ontwerp Minderhedennota, pg. 25, 35, 61-62 en

304.
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2.1.2 Het gelijkheidsbeginsel
Volgens verschillende bepalingen van Nederlands- en van
internationaal recht is de Nederlandse wetgever tot deze
gelijke behandeling verplicht. In de artt. 4, lid 1
Grondwet, 1.1 Nieuwe Grondwet, 9 Wet Algemeene Be
palingen (1829) en 1, boek I, Burgerlijk Wetboek is het
beginsel van gelijkheid nadrukkelijk neergelegd. Tevens
is in de Nederlandse wetgeving een verbod op ongelijk-
waardige behandeling opgenomen, namelijk in de
non-discriminatie-artikelons;

Voor. wat betreft het internationale recht schrijft art.
26 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten (1966) gelijkheid van allen voor de wet
voor en verbiedt het discriminatie op welke grond ook of
van welke aard ook. Art. 27 van hetzelfde verdrag ontzegt
aan staten het recht om personen die behoren tot
etnische, godsdienstige of linguistische minderheden te
verbieden om in gemeenschap met de andere leden van hun
groep hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst
te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van
hun eigen taal te\bedienen°.

Een verbod op discriminatie komt in het internationale

recht onder andere voor in art. 2 Internationaal verdrag

inzake burgerrechten en politieke rechten (1966), in

art. 2 van het parallelle Internationaal verdrag inzake

sociale, economische en culturele rechten (1966), verder

in art. 14 Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1950),

echter alleen voor zover het de rechten betreft die in

deze verdragen worden genoemd, en voorts in het Interna-

tionaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van

rassendiscriminatie (1969). Positieve discriminatie

staat aan dit beginsel niet in de weg en wordt zowel in

het internationale recht (zie bv. art. 1, lid 4 Interna-

tionaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van

rassendiscriminatie) als in het nationale recht (zie

art. 429quater, lid 2 Wetboek van Strafrecht)

toegestaan.

Uit deze bepalingen kan de algemene regel worden afgeleid
dat Nederlanders en niet-Nederlandse staatsburgers in

s. Zie hiervoor deel II, bijlage II.
4. Zie tevens deel I, hoofdstuk 3.

Omdat Nederland ook het facultatieve protocol bij dit
verdrag heeft aanvaard, kan degene die meent dat de
Nederlandse overheid in strijd met dit verdrag han-
delt, zich persoonlijk' met een klacht tot de in het
verdrag genoemde Commissie voor de rechten van de mens
wenden.
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gelijke. gevallen op -gelijke wijze behandeld moeten

worden. De formulering 'in gelijke gevallen' brengt

evenwel een beoordelingsmarge mee. In zijn algemeenheid

kan men echter stellen dat onderscheid alleen dan is toe-

gestaan wanneer hiervoor. een objectieve redelijke grond

aanwezig is5'6.

2.1.3 Twee vormen van wetgevingsarbeid
Indien de Nederlandse overheid aan haar beleid gericht op
gelijkheid en gelijkwaardigheid van allochtonen en
autochtonen gestalte wil geven, betekent dat voor de wet-
en regelgeving dat het op de autochtone samenleving ge-
richte traditionele wetgevingsbeleid heroverweging ver-
dient in een richting die meer recht doet aan de nieuwe
situatie. Twee hoofdvormen van wetgevingsarbeid kunnen
daarbij worden onderscheiden: heroverweging van de juri-
dische status van de in Nederland verblijf houdende
niet-Nederlanders en/of aanpassing van de bepalingen die
zich richten op de ordening van 'het traditionele beeld
van de Nederlandse. samenleving aan de huidige
multi-culturele maatschappelijke constellatie.

s. Swart merkt op dat aan vreemdelingen weliswaar op voet
van gelijkheid met Nederlanders rechten kunnen worden
verleend, doch dat het veelal als vanzelfsprekend
wordt ervaren als deze gelijke behandeling langs in-
directe weg weer ongedaan wordt gemaakt. Hij noemt als
voorbeeld de vrijheid van drukpers en'van vereniging
en vergadering (art. .7 respectievelijk 9 Grondwet),
die zowel voor Nederlanders als voor vreemdelingen
gelden. De Vreemdelingenwet (1965) gaat er echter van
uit dat vreemdelingen bij het genot van deze grond-
rechten aan verdergaande beperkingen kunnen worden
onderworpen dan Nederlanders,. Swart, diss., pg.
24-28.
Op de vraag of bij een onderscheid makende bepaling al
of niet sprake is van een redelijke grond, gaan wij
hier verder niet in.
Zie over de gelijke toepassing van de Nederlandse wet-
geving op Nederlanders en niet-Nederlanders, Afd.
Rechtspraak Raad van State, 8 mei 1980, R.V. 1980, 82
met noot.
Zie over de aanwezigheid van een redelijke grond de
"Belgische taalzaak": Eur. Court, H.R. case "relating
to certain aspects of the laws on the the use of
languages in education in Belgium" (merits), judgment
of 23rd July 1968, gepubliceerd in Publications of the
European Court of Human Rights, series A: Judgments
and Decisions, 1968; en Swart, diss., pg. 25.
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In de navolgende paragrafen zal voor elk van de zes cri-
teria afzonderlijk. aan de orde gesteld worden, waar zich
onderscheid voordoet en op welke wijze onderscheid,
waarvan mocht blijken dat een redelijke grond daartoe
ontbreekt, weggenomen zou kunnen worden.

2.2 Nationaliteit

2.2.1 Inleiding
Bevoordeling van autochtonen ten opzichte van
allochtonen manifesteert zich op de eerste plaats in be-
palingen die het bezit der Nederlandse nationaliteit
vereisen. Hoewel in het overgrote deel van de wet- en
regelgeving geen onderscheid naar nationaliteit wordt
gemaakt - de wetgever bedient zich in die gevallen van
algemene persoons- of groepsaanduidingen als "de werkne-
mer", "de verdachte", of "een ieder" - worden in vele
tientallen wetten en regelingen rechten slechts voorbe-
houden aan Nederlanders of onthouden aan niet Nederlan-
ders.

Men kan zich afvragen of een andere behandeling van
rechtmatig in Nederland verblijvende niet-Nederlanders
ten opzichte van Nederlanders gezien het
gelijkheidsbeginsel gerechtvaardigd is. Onderscheid na
toelating impliceert een dubbele achterstelling: eerst
bij de toegang tot Nederland en vervolgens na verkregen
rechtmatig verblijf7. Dit vraagstuk is met name de afge-
lopen twee decennia manifest geworden, doordat vele
honderdduizenden niet-Nederlanders in ons land zijn ko-
men wonen. Hoewel deze nieuwe categorie inwoners thans
een essentieel bestanddeel van het economisch en maat-
schappelijk gebeuren vormt, moet geconstateerd worden
dat zij op verschillende terreinen van het recht een
achtergestelde positie innemen.

Als de overheid deze onderscheiden behandeling in wet- en

regelgeving wil tegengaan, verdient zeker ook de variant

van aanpassing van de wetgeving inzake de juridische sta-

tus van vreemdelingen overweging. Het wegnemen van onge-

rechtvaardigd onderscheid kan echter eveneens geschieden

In de Ontwerp Minderhedennota koppelt de regering het
restrictieve to.elatingsbeleid aan "een actief beleid
om de gelijkwaardige deelneming van minderheden aan
onze maatschappij te bevorderen" (pg. 42). Op meer-
dere plaatsen maakt zij gewag van het streven om de
rechtspositie van minderheden te versterken en de ge-
signaleerde knelpunten tot een oplossing te brengen
(pg. 25, 36, 39, 62 en 304).
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door middel van wijziging van de onderscheid makende
wetten en regelingen afzonderlijks.

2.2.2 Aanpassing van de wetgeving inzake de juridische status
van vreemdelingen

De Vreemdelingenwet is gestoeld op de tweedeling Neder-
lander-vreemdeling, zij het dat door middel van ver-
schillende Nederlandse wetten en internationale
regelingen uitzonderingen op dit basisbeginsel zijn aan-
gebracht. Gezien de grote veranderingen die zich de
laatste decennia voltrok!.-en hebben in de samenstelling
van de bevolking van Nederland, zou bezien moeten worden
of deze tweedeling geen aanpassing behoeft °.
In het bijzonder geldt dit voor de buitenlandse werkne-
mers uit de mediterrane landen en de in Nederland ver-
blijf houdende personen van Surinaamse nationaliteit.
Anders dan de Surinamers van Nederlandse nationaliteit,
de Antillianen of de Molukkers vallen zij thans onder het
regime van de Vreemdelingenwet en is hun behandeling in
beginsel niet verschillend van die van elke andere
vreemdeling, terwijl hun verblijf als regel duurzamer is
dan dat van de vreemdeling die geen langdurige vestiging
in Nederland beoogt. Daarnaast is op hen de Wet Arbeid
buitenlandse werknemers van toepassing.

Volgens de huidige wetgeving is de rechtspositie van bui-
tenlandse werknemers en van Surinamers zelfs zwakker dan
die van de toegelaten vluchtelingen (A-status). Deze
laatsten genieten immers op grond van het
Vluchtelingenverdrag een behandeling die in de meeste
opzichten gelijk is aan die van de Nederlander.

°. Aan het alternatief van de naturalisatie wordt in dit
rapport geen aandacht besteed. Nog afgezien van de
grote bezwaren die daar voor niet-Nederlanders aan
verbonden kunnen zijn (bv. de kans op verlies van het
recht op terugkeer naar het' land van herkomst) ligt
aan dit rapport de vooronderstelling ten grondslag
dat een aanmerkelijke groep niet-Nederlanders die
hier te lande woont, vooralsnog de eigen nationali-
teit zal willen behouden. Zie ook deel I, hoofdstuk 4
en Jessurun d'Oliveira, 1982.

°. Uit de staatsrechtelijke literatuur blijkt dat de
tweedeling Nederlander-vreemdeling niet van alle
tijden is, maar samenhangt-met de opkomst van de na-
tionale.staat. In de Grondwetten van 1814 en 1815 werd
de grens nog getrokken tussen ingezetenen van Neder-
land (Nederlanders) enerzijds en niet-ingezetenen
(vreemdelingen) anderzijds (zie Swart, dissi, pg.
21-24).
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In haar, rapport 'Etnische Minderheden' heeft de Weten-
schappelijke 'Raad voor het Regeringsbeleid reeds het
voorstel' gedaan om in navolging van de 'Wet betreffende
de positie van Molukkers' (Faciliteitenwet Molukkers) te
komen tot een soortgelijke faciliteitenwet voor personen
die duurzaam in Nederland gevestigd zijnlo.

Analoog aan de Faciliteitenwet Molukkers zou een

soortgelijke wet voor 'duurzaam gevestigden' meebrengen

dat zij voor de toepassing van de wet- en regelgeving in

juridische status met Nederlanders worden gelijkgesteld,

behoudens eventuele uitzonderingen die in de faci.li-

teitenwet zelf kunnen worden neergelegd. Een dergelijke

oplossing heeft het voordeel dat 'duurzaam gevestigden'

op deze wijze een positie verkrijgen die meer gelijk is

aan die van Nederlanders en Molukkers. Daarnaast maakt

zij aanpassing van de afzonderlijke wetten en regelingen

minder noodzakelijk. Dit laatste kan nadelig uitwerken

voor vreemdelingen die niet onder deze faciliteitenre-

geling vallen. Voor hen blijft immers het onderscheid dat

in de afzonderlijke wetten en regelingen voorkomt onver-

kort van kracht, hetgeen leidt tot een nieuwe vorm van

discriminatie.

Mocht besloten worden tot hét opstellen van een Facili-
teitenwet voor 'duurzaam gevestigden' dan dient aange-
geven te worden wie onder de werkingssfeer'van deze wet
zullen vallen. Zijn dat enkel de groepen van wie men mag
aannemen dat zij hier duurzaam zullen verblijven, zoals
de buitenlandse werknemers uit de wervingslanden en, de
personen van Surinaamse nationaliteit die in Nederland
woonachtig zijn? En welke is dan de rechtspositie van een
vreemdeling die reeds geruime tijd in Nederland is geves-
tigd, doch niet tot een van beide groepen behoort? Ten
einde geen ongerechtvaardigd onderscheid tussen
vreemdelingen onderling te introduceren lijkt het
juister om de duurzaamheid van het contact dat met Neder-
land is opgebouwd als criterium te nemen, dan om bepaalde
nationaliteiten te noemen. In hoofdstuk 2.3 komen wij
hier nader op terug.

2.2.3 Aanpassing van de afzonderlijke wetten en regelingen
Anders dan een Faciliteitenwet, die zich slechts op een
specifieke categorie vreemdelingen richt, strekt een ge-
lijkstelling door middel van aanpassing van de afzon-
derlijke onderscheid makende wetten en regelingen zich
in beginsel uit tot alle vreemdelingen. Natuurlijk
blijft het mogelijk om de gelijkstelling van
vreemdelingen met Nederlanders in die afzonderlijke

10. Zie WRR-rapport, pg. XXIX en XXX.
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wetten en regelingen te beperken tot een omschreven cate-

gori e.

Een tweede verschil is, dat deze aanpak principieler van
aard is, nu zij er op gericht is om elk niet gewenst
tekstueel onderscheid uit de wet-. en regelgeving te ver-
wijderen.

De bepalingen die onderscheid maken naar nationaliteit
zijn zeer verschillend van aard. De belangrijkste vormen
van onderscheid die thans voorkomen, zijn in vier
categorieen onder te brengen:

• burgerrechtelijke bepalingen (bv. kiesrecht, recht
op arbeid, recht op rechtsbijstand),

• verworvenheden van de sociale verzorgingsstaat (bv.
het sociale zekerheidsstelsel),

• bepalingen met internationale aspecten (bv. uitle-

vering) en

• bepalingen die zich specifiek richten op
vreemdelingen (bv. de WABW).

Het komt ons voor, dat de wetgever met name voor deze ge-
bieden zal moeten aangeven in hoeverre hij gelijkheid
tussen Nederlanders en niet-Nederlanders wil bevorderen,
dan wel waarom hij onderscheid gerechtvaardigd vindt.

Wij kunnen constateren dat op een aantal gebieden, zoals

de rechtsbijstand, de financiele bijstand en het kies-

recht, reeds aanpassingen in gang zijn gezet, waarbij

meer en meer gewerkt wordt in de richting van het op-

heffen van enig onderscheid naar nationaliteit.

Dit geldt evenzeer ten aanzien van de wetgeving die open-
bare functies slechts voorbehoudt aan Nederlanders. Wat
dit laatste betreft hopen wij dat het register be-
treffende de openbare functies (pg. 451 e.v.) van nut
kan zijn bij het wegnemen van niet relevante belem-
meringen in de benoembaarheid van niet-Nederlanders op
publieke posten.

2.3 Plaats
De huidige wet- en regelgeving kent geen universele

rechtspositionele regeling naar inwonerschap. Wel is er

in een aantal afzonderlijke wetten en regelingen sprake

van een verwarrend en onderling tegenstrijdig geheel van

plaatsdefinities. Soms gaan deze vergezeld van eisen met

betrekking tot de lengte van de termijn: een persoon moet

dan enige tijd op Nederlands grondgebied woonachtig

zijn.,
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Overwogen zou kunnen worden om de rechtspositie naar in-
wonerschap wettelijk te regelen. Daarbij zou als uit-
gangspunt kunnen worden genomen, dat de rechtspositie
van de niet-Nederlandse inwoner meer gelijk wordt aan die
van de Nederlander naarmate de vreemdeling langer in Ne-
derland verblijft. Op beperkte schaal vindt dit systeem
reeds toepassing in de Vreemdelingenwet.

a. In de variant van de Faciliteitenwet (zie hierover on-
der 2.2.2) zou - analoog aan de wettelijke regeling voor
de Molukkers - een wet kunnen worden geredigeerd, die be-
paalde categorieen niet-Nederlanders van wie een duur-
zaam verblijf kan worden aangenomen, voor de toepassing
van de Nederlandse wet- en regelgeving gelijkstelt met
Nederlanders.

b. Wellicht is het dan consequenter om niet de beperkte
opzet te kiezen van de Faciliteitenwet, maar om-te komen
tot een 'Wet op het Inwonerschap'. Niet alleen kan datge-
ne wat beoogd wordt met de Faciliteitenwet.in zo'n wet
worden ondergebracht, eveneens kan zo eenduidigheid aan-
gebracht worden in de verschillende omschrijvingen van
de rechtspositie naar plaats (met en zonder termijn) zo-
als deze thans in talloze afzonderlijke wetten
voorkomen. Het grote aantal plaatsdefinities is bijzon-
der onoverzichtelijk en werkt weinig verhelderend op de
rechtspositie van de allochtone inwoner.

Bij deze wet zou ook een oplossing gegeven kunnen worden

voor degenen die.niet hier te lande woonachtig zijn, doch

wel een bijzondere band onderhouden met een inwoner van

Nederland. Met name denken wij hierbij aan de situatie

van de buitenlandse werknemer en zijn gezin. Thans komt

het voor dat de in Nederland woonachtige buitenlandse

werknemer voor de wet- en regelgeving als alleenstaande

wordt aangemerkt indien zijn gezinsleden (nog) in het

land van herkomst verblijven (zie bv. de Wet eenmalige

uitkering (Wet van 23 sept. 1981)). Wij menen dat ge-

zocht moet worden naar een definitie van het begrip

inwonerschap, die beter aansluit bij de - vaak noodge-

dwongen - geografische spreiding van met name gezinnen

van buitenlandse werknemers, dan wel naar een om-

schrijving waarbij een bepaalde voorziening bij wet of

regeling niet strikt beperkt blijft tot degenen die in

Nederland woonachtig zijn.

c. Een derde mogelijkheid is om de rechtspositie van de
inwoner van Nederland met een andere dan de Nederlandse
nationaliteit neer te leggen in de Wet op tiet Neder-
landerschap en het inaezetenschap. Deze wet staat op het
punt om plaats te maken voor de nieuwe Wet op het
Nederlanderschap'', waarbij juist de kwestie van het in-
gezetenschap is verwijderd12.
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Het komt ons echter voor dat de wetgever er voor de toe-
komst niet aan zal kunnen ontkomen om de rechtspositie
van de niet-Nederlandse inwoners adequater te regelen
dan thans het geval is. Mocht dat niet kunnen door mid-
del van een algemene wet, die regels geeft over de
rechtspositie van alle onderscheiden bevolkingsgroepen,
'dan zou gekozen kunnen worden voor een wet waarin de
rechten en plichten van de inwoner, voorzover deze af-
wijken van die van de Nederlander, omschreven staan. Een
koppeling met variant b ligt hier voor de hand.

2.4 Cultuur
De onderscheid makende bepalingen die in deze categorie

voorkomen zijn naar aard en aantal relatief

onbelangrijk. Alleen de wetten en regelingen waarin ge-

sproken wordt over het 'Nederlandse volk', 'ons volk', de

'Nederlandse traditie' enz. - en dat zijn er een handvol

- zouden gezien kunnen worden als bepalingen die geent

zijn op de autochtone cultuur en uitgaan van een

mono-culturele gemeenschap. Hetzelfde kan ook gezegd

worden van de dagen die als nationale feestdagen worden

erkend. Dit betreft slechts dagen die hun wortels vinden

in het nationale culturele erfgoed (Koninginnedag en be-

vrijdingsdag).

De bepalingen die spreken over het "Nederlandse volk" za-
gen oorspronkelijk wellicht alleen op Nederlanders. De
tekst ervan laat evenwel een ruimere interpretatie (de
bevolking van Nederland) toe. (zie bv. art. 53 GW).

Onderscheid dat samenhangt met onze Westerse rechtsorde
is meestal niet uit de tekst van een wet of regel zelf te
lezen, omdat die rechtsorde er als het ware impliciet aan
ten grondslag ligt. Dit is onder andere het geval met
veel bepalingen op het gebied van het personen- en fami-
lierecht (huwelijk, echtscheiding, positie van de vrouw,
enz.). Het blijkt bv. ook uit onze wetgeving op het ge-
bied van de lijkbezorging, waarbij omwille van de
volksgezondheid verschillende bepalingen zijn uitgevaar-
digd, die thans ten dele in strijd blijken te zijn met
niet-westerse riten. Deze (impliciete) vorm van onder-
scheid is echter niet uitputtend in het onderzoek
betrokken. Wel hebben we gemeend deze vorm van 'indirect

11. Zie TK 1981, 16947 (R 1181).
12. De MvT (TK 1981, 16947 '(R 1181), no. 3, pg. 1)

spreekt hierbij van "dood hout" dat kan worden "weg-
gekapt", omdat de bepalingen betreffende het ingeze-
tenschap hun betekenis verloren zouden hebben. Juist
de laatste jaren wint dit begrip echter weer aan be-
tekenis.

441



onderscheid' onder de aandacht te moeten brengen. Zie
hiervoor hoofdstuk 2.8.

2.5 Levensbeschouwing
Evenals bij het onderscheid naar cultuur is het inzake
levensbeschouwing, een species van cultuur, eerder de
westers georienteerde. ordening van de samenleving die
onderscheid naar levensbeschouwing meebrengt dan de
tekst van de. afzonderlijke wetten en regelingen. Toch is
op het terrein van de levensbeschouwing meer direct
onderscheid te vinden.

Artikel 181 Grondwet erkent uitdrukkelijk de vrijheid
van godsdienst. Verboden tot het uitoefenen van bepaalde
religies komen in de wet- en regelgeving niet voor. Uit
de inventarisatie blijkt echter dat zeer veel bepalingen
regels geven die uitsluitend betrekking hebben op
christelijke tradities. Wij noemen de speciale re-
gelingen inzake christelijke feestdagen, en tabel I bij
het Dienstplichtbesluit (1956) dat de vrijstelling van
dienst voor dienstplichtigen die een geestelijk of mens-
lievend ambt bekleden of daartoe in opleiding zijn,
beperkt tot overwegend christelijke kerkgenootschappen.

De voorrechten en de bescherming die bij wet of regel

worden gegeven aan de levensbeschouwingen die in de

autochtone samenleving domineren, brengen tegelijkertijd

een achterstelling mee van de nieuw gevestigde levensbe-

schouwelijke waarden en normen.-Heden ten dage zijn om

die reden art. 41 van de Lager Onderwijswet (1920) en

art. 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs (1967),

die spreken van christelijke en humanistische tradities,

in strijd met art. 208, lid 3 Grondwet, waarin is vastge-

legd dat het openbaar onderwijs bij de wet wordt

geregeld, met eerbiediging van ieders godsdienstige be-

grippen.

Ten einde dergelijke vormen van onderscheid uit de wet-

en regelgeving weg te nemen zou-op de eerste plaats nage-

gaan kunnen worden voor welke onderdelen van het recht de

',voorkeursbehandeling' van de autochtone levensbe-

schouwingen kan worden weggenomen. Daarnaast zou bezien

kunnen worden op. welke plaatsen ook de allochtone levens-

beschouwelijke waarden en normen in de wet- en

regelgeving neergelegd kunnen worden.

Hetgeen onder de vorige paragraaf reeds is opgemerkt over

het 'indirecte onderscheid' (onderscheid dat niet uit de

wettekst zelf voortvloeit, maar uit de implicaties

ervan) doet zich eveneens voor bij het onderscheid naar

levensbeschouwing. Voor een behandeling van dergelijke

vormen van onderscheid verwijzen wij naar hoofdstuk 2.8.
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2.6 Taal
Het belangrijkste onderscheid naar taal vloeit voort uit
de vooronderstelling die aan de wet- en regelgeving ten
grondslag ligt, dat alle inwoners de Nederlandse taal in
woord en geschrift beheersen. Slechts in een gering aan-
tal bepalingen wordt rekening gehouden met
anderstaligen.
Toch is het vooral de taalbarriere, die het maat-
schappelijk functioneren van anderstaligen op voet van
gelijkheid met Nederlandstali,gen belemmert.

Uit het oogpunt van gelijkheidsbevordering zou nagegaan
moeten worden op welke gebieden de eis van kennis en/of
gebruik van de Nederlandse taal kan vervallen en facili-
teiten voor anderstaligen kunnen worden geschapen (bv.
bijstand van tolken), dan wel tevens een (benoemde?)
vreemde taal kan worden toegestaan.
Wij denken daarbij met name aan examens die in de Neder-
landse taal worden afgenomen, het arbeidsrecht (inclu-
sief de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden), de
sociale verzekeringen, het belastingrecht, het woonrecht
en de rechtspraak.

Verder verdient het overweging om officiele stukken die
voor het functioneren van anderstaligen in onze maat-
schappij van belang zijn aan dezen geheel of verkort te
verstrekken in de eigen taal13. Analoog aan art. 17, lid
5 WABW, waar een dergelijke verplichting voor be-
schikkingen ter zake van een tewerkstellingsvergunning
reeds in de wet is opgenomen, zou overwogen kunnen worden
om dit vereiste ook wettelijk verplicht te stellen voor
processtukken, overheidspublikaties, standaardformu-
lieren en -contracten.

De wettelijke bepalingen die voorzien in de bijstand van
tolken zouden positiever geformuleerd kunnen worden dan
thans het geval is, zodat het al dan niet inroepen van
een tolk niet geheel aan de beslissingsvrijheid van de
daartoe bevoegde instantie wordt overgelaten. Eventueel
kan daaraan uit doelmatigheidsoverwegingen een uitzon-
deringsclausule worden gekoppeld voor de gevallen dat de
bijstand van een tolk voor een goede rechtsgang niet
noodzakelijk is..

2.7 Ras
In de inventarisatie komen twee bepalingen voor die als
onderscheid naar ras, gekwalificeerd kunnen worden. Een
bepaling spreekt van 'zigeuners', een over 'Chinees,
Indonesisch en Aziatisch personeel'.

13. Zie ook noot 51 op pg. 429.
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De Tijdelijke bijdrageregeling extra bestuurskosten min-
derhedenbeleid gemeenten (1981), waarin de omschrijving
'zigeuners' voorkomt, is niet als een negatief onder-
scheid naar ras te kenschetsen. De andere twee bepalingen
zijn in strijd met art. 2 van het Internationaal verdrag
inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscrimi-
natie en dienen uit de Nederlandse wet- en regelgeving
verwijderd te worden. De toepassing van het onderscheid
zoals neergelegd in de Bijlage bij het Besluit Aanspraken
van schepelingen (1967) leidt naar onze mening tevens tot
overtreding van het discriminatie-verbod van art.
429quater Wetboek van Strafrecht.

2.8 indirect onderscheid
Naast de bepalingen die naar hun tekst expliciet onder-
scheid maken in cultureel of levensbeschouwelijk
opzicht, zijn er bepalingen die, hoewel neutraal gefor-
muleerd toch beperkingen meebrengen in de vrije beleving
van bepaalde culturen of levensbeschouwingen.

Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De Wet op de lijk-
bezorging zegt in art. le dat begraving van een overle-
dene of van een doodgeboren kind dient te geschieden in
een gesloten kist. Deze ogenschijnlijk neutrale bepaling
komt echter in conflict met levensbeschouwingen die een
andere wijze van begraven, bv. ongekist, voorstaan.
De oorzaken achter dit i.n de wet- en regelgeving voor-
komende indirecte onderscheid kunnen verschillend zijn.
Het meest voor de hand ligt dat bij de totstandkoming van
een wet nog geen rekening gehouden behoefde te worden met
de aanwezigheid van andere dan de autochtone culturen en
levensbeschouwelijke richtingen. Ook onbekendheid met
allochtone culturen kan echter een rol gespeeld hebben.
Een derde mogelijkheid is, dat bij de belangenafweging
tussen de allochtone cultuur enerzijds en het algemene
belang anderzijds (bij de Wet op de lijkbezorging bv. dat
van de volksgezondheid) de balans is doorgeslagen in het
voordeel van de laatste.

Pas de laatste jaren wordt in de wet- en regelgeving meer
aandacht besteed aan de belangen van allochtonen. Een be-
kend voorbeeld is de aanpassing van het Vleeskeuringsbe-
sluit. Bestond voor Israelieten de mogelijkheid tot
ritueel slachten reeds lang, sinds 1977 zijn
soortgelijke faciliteiten verleend aan Islamieten. De
aanpassing van het Vleeskeuringsbesluit houdt verband
met de problemen die buitenlandse werknemers - waarvan de
meesten Islamiet zijn - met de bestaande regeling onder-
vonden.

Indirect onderscheid is zeer essentieel, maar is door
onze methode van materiaalverzameling niet aan het licht
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gekomen. Daarom hebben wij ons onderzoek uitgebreid met
eeninformatie-ronde langs organisaties van de grootste
groepen in Nederland verblijvende allochtonen en langs
een aantal juristen met kennis op het onderhavige gebied.
In totaal zijn er zo'n vijftien gesprekken gevoerd. Op
deze wijze is informatie ingewonnen over de culturele en
levensbeschouwelijke achtergronden van Turken,
Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indische'
Nederlanders, Joden, zigeuners en Vietnamezen.

In het navolgende geven wij een opsomming van een aantal

vormen van indirect onderscheid die wij aldus gevonden

hebben. Omdat we met. deze paragraaf alleen beogen om het

bestaan van het indirecte onderscheid onder de aandacht

te brengen, hebben we de informatie die ons over dit

onderwerp bereikte, teruggebracht tot een klein aantal

hoofdpunten. Dit heeft tot gevolg dat de nuances die er

tussen de verschillende culturele en levensbe-

schouwelijke richtingen bestaan grotendeels verloren

zijn gegaan. Toch hopen wij met deze summiere inventa-

risatie aan te tonen dat een diepgaander onderzoek naar

deze problematiek gewenst is. Dit mag nog eens onder-

streept worden door het belang dat de leden van

minderheidsgroepen vrijwel unaniem hechten aan het be-

leven en behouden van de eigen cultuur en levensbeschou-

welijke richting14.

In hoeverre de belangen van de minderheden op het gebied
van cultuur en levensbeschouwing in de wet- en
regelgeving kunnen worden neergelegd is een kwestie van
beleid. In de Ontwerp Minderhedennota spreekt de re-
gering uit, dat de verlangens van minderheden die ingaan
tegen de democratische beginselen en de rechtsorde die
ten grondslag ligt aan onze samenleving of voor de samen-
leving als geheel' ongunstige gevolgen zouden kunnen
hebben, niet ingewilligd kunnen worden'5. In de praktijk
zal dit vermoedelijk betekenen dat van geval tot geval
.moet worden bezien in hoeverre aan de belangen van min-
derheidsgroepen tegemoet gekomen kan worden.

Voorbeelden van indirect onderscheid

1. Artikel 6, lid 1 Wet op de lijkbezorging schrijft voor
dat een overledene tussen 36 uur en 5 dagen

la. Zie onder andere de uitgebreide reacties van een
groot aantal organisaties van/voor minderheden op de
Ontwerp Minderhedennota. Deze reacties zijn door'de
Directie Coordinatie Minderhedenbeleid van het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken gebundeld en liggen
aldaar ter inzage.

15 Zie Ontwerp Minderhedennota, pg. 38.
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begraven/gecremeerd dient te zijn. Er zijn levensbe-

schouwingen die.begraven/cremeren op kortere, danwel

op langere termijn voorstaan.

De Wet op de lijkbezorging (art. la) bepaalt tevens
dat,begraving van een overledene of doodgeboren kind
dient te geschieden in een gesloten kist. Er zijn
evenwel levensbeschouwingen (bv. de Islam) die hun
overledenen op andere wijze wensen te begraven.
Ook zijn er personen van bepaalde geloofsover-

tuigingen die het bij een crematie op prijs stellen

aanwezig, te zijn bij een verbranding met levend vuur

en deze door het stellen van een daartoe geeigende

daad feitelijk•in gang willen zetten.

2. In 1982 is veel publiciteit gegeven aan de zaak van
een Hindoe, die werd veroordeeld wegens vervuiling
van de oppervlakte, wateren (overtreding van een Alge-
mene politieverordening)..
Bij het redigeren van de Wet vervuiling
oppervlakte-wateren is ongetwijfeld nooit rekening
gehouden met de omstandigheid dat het voor sommige le-
vensbeschouwelijke groeperingen essentieel is de
rituele resten van een offerfeest in stromend water te
deponeren.

3. De mogelijkheden om binnen instellingen als peniten-
tiaire. inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeginrich-
tingen enz. volgens de religieuze voorschriften
bereid drank. en voedsel te verkrijgen zijn dikwijls
nog, gering. Zie hierover ook de samenvatting onder
1.6.3, pg. 419..

4. Ook op sociaal-economisch terrein zijn voorbeelden
aan te geven, welke duiden op onbekendheid met het
verschijnsel trekarbeid.en zijn gevolgen. Zo nemen
migranten dikwijls vakantie op voor eigen rekening,
omdat men voor enkele weken terugkeert naar het land
van herkomst. Dit kan echter betekenen dat men ge-
durende deze periode niet meer verzekerd is, of zelfs
het recht op verblijf hier te lande verliest.

5. De vaak niet onaanzienlijke verplichtingen., zowel
financieel als sociaal, die men in het buitenland
heeft, worden dikwijls niet onderkend (bv.
ABW-uikering als alleenstaande als het gezin nog in
het land van herkomst verblijft, zie hiervoor KB 30
okt. 1981. no. 9, R.V.• 1981, 106, m.n.).
Wachtgeld en andere uitkeringen worden veelal niet
uitbetaald gedurende 'de tijd dat men verblijf houdt
in het buitenland.:
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.6. Ten aanzien van het huwelijksrecht geldt in Neder-
land.een verbod om een huwelijk kerkelijk in te laten
zegenen alvorens een burgerlijk huwelijk is aange-
gaan. In tal van culturen worden echter zowel
kerkelijk als burgerlijk huwelijk door een en de-
zelfde persoon voltrokken. Ook kan het zijn dat aan
het burgerlijk huwelijk geen waarde gehecht wordt.

7. De. Nederlandse wetgeving kent een verbod op
polygamie (art. 237 Sr.., art. 33 Boek I BW). Er zijn
echter culturen die, mits een man alle vrouwen ge-
lijkelijk kan onderhouden, toestaan dat een man
meerdere vrouwen heeft. Dit kan problemen voor de
toelating en het verblijf opleveren wanneer hij ook
zijn tweede vrouw of kinderen van andere vrouwen naar
Nederland wil laten komen.

8. Om een huwelijk te mogen aangaan moet een man 18 ja-
ren en een vrouw 16 jaren oud zijn (art. 31 Boek I
BW). De leeftijd waarop een vrouw mag huwen zal
binnenkort eveneens op 18 jaren gebracht worden. De-
ze leeftijd is voor sommige culturen aan de hoge
kant.

9. Bij sommige allochtone culturen is het gebruikelijk
dat de ouders een huwelijkspartner voor hun kinderen
uitzoeken. Als de ouders in het land van herkomst een
huwelijkspartner zoeken voor hun kind (dat reeds in
Nederland verblijft) kan de toelating van de huwe-
lijkspartner problemen • opleveren als de
echtverbintenis door Justitie als een schijnhuwelijk
wordt gekenschetst.

10. Het Nederlands recht wordt. gekenmerkt door het
streven naar zoveel mogelijk gelijkberechtiging van
seksen, terwijl volgens bepaalde rechtsscholen van

.het Islamitische familierecht de positie van de
vrouw ondergeschikt is aan die-van de man16.

11. Het ruime familieverband en de. daarmee samenhangende
verplichtingen kennen wij in ons westerse cultuurpa-
troon nauwelijks meer. In tal van andere cultuurpa-
tronen-staat dit familieverband juist centraal. Bij
overlijden van de ouders zullen de achtergebleven
kinderen als vanzelfsprekend door bv. grootouders of
andere familieleden worden opgevangen (daartegenover
staat dat kinderen veelal zorg dragen voor hun ouders
wanneer deze -behoefti'g worden). Uithuisplaatsing
van kinderen kan conflicten tussen twee culturen tot
gevolg hebben omdat de kinderbeschermingshuizen niet
voldoende berekend zijn op de opvang van kinderen van
allochtone culturen.
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Ook kan dit ruime familieverbanden de daaruit voort-
vloeiende verplichtingen problemen veroorzaken bij
de toelating of het verblijf van familieleden.

12. In-het strafproces wordt nog weinig rekening gehou-

den met de culturele achtergronden die aan een delict

ten grondslag kunnen liggen. Deze kunnen ondermeer

te maken hebben met het verlies van eer in de gemeen-

schap waartoe men behoort of met het respect voor ou-

deren, zeker wanneer dit familie betreft waarmee men

is opgegroeid. '

Op dit terrein bestaat vaak nog onvoldoende kennis
van allochtone culturen bij de betrokken in-
stellingen.

13. De Nederlandse wet- en regelgeving kent vrijwel al-

leen christelijke feestdagen. Personen die een an-

dere levensbeschouwelijke visie hebben, kunnen

daardoor verplicht worden om te werken op de dagen

waarop zulks volgens de eigen religie verboden of

niet gewenst is.

2.9 verschillen in departementaal Wetgevingsbeleid
Tussen de departementen onderling blijken verschillen te

bestaan in de wijze waarop in wetten en regelingen aan de

rechtspositie van allochtonen vorm wordt gegeven. Een

voorbeeld hiervan is het grote aantal verschillende de-

finities van het inwonerschap dat in de wet- en

regelgeving is neergelegd (zie hierover onder 1.3.2).

Het blijkt tevens uit het wetgevingsbeleid inzake posi-

tieve discriminatie. Waar er voor Joodse, Moslim en

Hindoe militairen een speciale faciliteitenregeling in

het leven is geroepen, is geen enkel ander ministerie er

nog toe overgegaan om een analoge regeling te maken op de

terreinen die onder hen ressorteren, zoals bv. dat van de

gezondheidszorg (faciliteiten voor allochtonen die in

een ziekenhuis verpleegd worden) en dat, van de straf-

rechtspleging (faciliteiten voor gedetineerden).

Het komt ons voor dat er meer onderlinge coordinatie tus-

sen de wetgevingsafdelingen van de departementen tot

stand zou kunnen komen. Dit heeft als voordeel dat een-

zelfde soort aanpassingen op die wijze gelijktijdig en

volgens eenzelfde patroon kan geschieden. Bovendien kan

de ervaring die op het ene departement reeds is opgedaan

dan ten goede komen aan het andere.

16. Zie ook Pres. Rb. Utrecht, 3 maart 1981, no. 64/1981
gepubliceerd in Rekers, nr. F-50.
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De Interdepartementale Coordinatiecommissie Minderheden-
beleid lijkt de eerstaangewezene om' in samenspraak met de
Directie Coordinatie Minderhedenbeleid van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken deze coordinatie gestalte te
geven.' Ook zou de'•Stafafdeling harmonisatie wetgeving
van het Ministerie van Justitie bij dit onderwerp moeten
worden-betrokken.

2.10 Beleidskeuzes
Alvorens vastgesteld kan worden welke bepalingen die
thans '.naar hun tekst. onderscheid opleveren aangepast
moeten worden, is naar onze mening de formulering van een
algemene beleidsvisie gewenst.' Het wegnemen van onder-
scheid. is, in ,de meeste gevallen immers geen puur
tekstuele-kwestie, maar een-die vraagt om het maken van
keuzes., 1 1 .
Hieronder geven :wij enige -punten aan, die naar onze

:-mening in. dit besluitvormingsproces betrokken dienen te
worden. .

1. Wet- en regelgeving is vanwege haar normstellende in-
vloed een belangrijk middel om te komen tot een ge-
lijkwaardige deelneming van minderheidsgroepen aan
onze samenleving, zoals-deze door de regering wordt
voorgestaan. De inventarisatie laat zien dat op tal
van terreinen nog sprake is van ongelijkwaardigheid.
De wetgever zal. zich. daarom moeten bezinnen op de
vraag hoe' door middel van wet- en regelgeving meer
gelijkheid kan, worden bereikt. Is er naar zijn mening
reden om bestaand onderscheid te handhaven, dan zal
aangegeven.. moeten worden; in welke gronden een
dergelijke. onderscheiden behandeling haar rechtvaar-
diging vindt. '

2. Gezien de praktische, emotionele en principiele be-
zwaren die er binnen -de kring van duurzaam in Neder-
1-and verblijvende 'niet-Nederlanders bestaan tegen
naturalisatie, zullen waarschijnlijk velen onder hen
vooralsnog niet de Nederlandse nationaliteit
aannemen. Ook zal niet elke"'vreemdeling kunnen vol-
doen aan de vereisten die hiervoor gelden. Om aan hun
bijzondere positie toch enig juridisch gewicht te ge-
ven, kan daarom wellicht bij wet voor hen een aparte
status worden gecreeerd. In de hoofdstukken 2.2 en 2.3
van dit deel bespraken wij enige varianten daarvan,
zoals een•Faciliteitenwet voor "duurzaam verblijven-
den" een wettelijke regeling van de rechtspositie
naar inwonerschap, een aanpassing van de Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap c.q. van de
Ontwerpwet op het Nederlanderschap, of een combinatie
van deze mogelijkheden. Deze varianten dienen op hun
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eventuele positieve ennegatieve -gevolgen te worden

bezien. .

3. -Of een onderscheid'. makende.bepaling aanpassing be-
hoeft,. is afhankelijk van verschillende factoren. Wij
noemen het belang dat in allochtone kring aan aan-
passing wordt gehecht, de eventuele nadelen die de
autochtone bevolking ervan ondervindt, het effect dat
ervan verwacht wordt en de (financiele) gevolgen die
er voor de overheid aan vastzitten. Voor elk van de
onderscheid makende bepalingen zal nagegaan moeten
worden hoe deze. factoren zich ten opzichte van elkaar
verhouden. In de bepalingen die voor aanpassing in
aanmerking zouden.komen, zou vervolgens een priori-
_teitenvolgorde aangebracht. kunnen worden.
Op punten waar-de, waarden en.normen van minderheids-

groepen strijdig zijn met fundamentele normen van.de

Nederlandse samenleving, lijkt het sluiten van com-

promissen nauwelijks mogelijk. Bij elke beslissing

over dit onderwerp zal echter het,streven om min-

derheidsgroepen een gelijkwaardige positie te geven

zwaar moeten wegen.

4. Onderscheid i.n„wet- en regelgeving bestaat niet al-
leen uit strikt. tekstueel. onderscheid, ook een neu-
traal geformuleerde bepaling, kan onderscheid tot
gevolg hebben voor de cultuur- of geloofsbelijding
van allochtonen. Daarnaast kan onderscheid ook samen-
hangen met de bijzondere positie waarin trekarbeiders
en .andere immigranten verkeren. In hoofdstuk 2.8 van
dit deel hebben we deze vorm van 'indirect onder-
scheid' summier in beeld gebracht. Een uitgebreider
inventarisatie op dit terrein is gewenst. Daarna-zal
moeten worden bezien -in hoeverre aanpassing van de
betreffende wetteksten mogelijk is en hoe voor de
toekomst kan worden voorkomen dat deze vorm van
onderscheid in wet- en regelgeving opgenomen wordt.
Het is van belang dat de leden van minderheidsgroepen
zelf over dit onderwerp worden geconsulteerd en dat
zij 'bij het betreffende wetgevingsproces worden be-
trokken.
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BIJLAGE 1

Functie-register

Functies waarvoor bij wet of besluit de Nederlandse na-
tionaliteit vereist wordt.

Accountants-administratieconsulenten, Wet op de --

art. 34, lid 3 leden en plaatsvervangende
leden, voorzitter en plaats-
vervangend voorzitter van de
raden van tucht

Advocatenwet

art. 51, lid 2 da voorzitter en de overige
j° art. 54 kroonleden en plaatsvervan-

gende leden van het Hof van
Discipline

Ambtenarenwet

art. 7, lid 1 lid van een Ambtenarengerecht

Bedrijfsorganisatie, Wet op de --

art. 5, lid 1 lid of plaatsvervangend lid
van de Sociaal-Economische
Raad

Beleggingswet

art. 2 leden van de Centrale Beleg-

gingsraad

Beroepswet

art. 7, lid 1 voorzitter, ondervoorzitter en
plaatsvervangende voorzitters,
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de griffier, de substituut-
griffiers en de plaatsvervangen-
de griffiers bij de Raden van
Beroep

art. 12

art. 34, lid 1
en 2

de leden en_plaatsvervangende
leden van de Raden van Beroep

de voorzitter, de ondervoorzit-
ters, de leden, de plaatsver-
vangende leden, de griffier, de
substituut-griffiers en de plaats-
vervangende griffiers bij de
Centrale Raad van Beroep

Buitenlandse dienst', Reglement op de --

art. 27

art. 72, lid 1

aspirant-ambtenaar

administratief ambtenaar

Europese Verkiezingen, Wet --

art. 4

Gemeentewet

art. 21

art. 67

art. 101

art. 114

art. 183

lid van het Europees
Parlement

lid van de gemeenteraad

burgemeester

secretaris bij de gemeente

gemeente-ontvanger

ambtenaar van de burger-

lijke stand

Financiele-Verhoudingswet

art. 19, lid 3 lid van de Raad voor de
gemeentefinancien

art. 20, lid 2 buitengewone leden van de

'. In verschillende andere artikelen is voor de uit-
oefening van functies in de buitenlandse dienst de
Nederlandse nationaliteit impliciet vereist. Voor een
beperkt aantal functies kunnen ook niet-Nederlanders
aangetrokken worden. Zie onder andere art. 62, lid 1,
art. 65 en art. 89, lid 4.
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Raad voor de gemeentefinan-
cien

Grondwet

art. 5, lid 1 landsbediening

art. 94 lid der Tweede Kamer der
Staten-Generaal

art. 100 lid der Eerste Kamer der
Staten-Generaal

art. 137, lid 4 lid der Provinciale Staten

art. 152, lid 3 lid van de Gemeenteraad

Huurcommissies, Wet op de --

art. 7 de voorzitter, de leden en
de plaatsvervangende leden
van de huurcommissie

Koophandel, Wetboek van --

art. 341a kapitein op een Nederlands
schip

Koophandel en Fabrieken 1963, Wet op de Kamers van --

art. 9, lid 2 lid van een Kamer van Koophan-
del en Fabrieken2

Loodswet

art. 4, lid 1,
j° art. 2 loods3

Medisch tuchtrecht, Reglement -- en oplossing van
geschillen

art.. 5 lid 1, j° voorzitter, leden, secretarissen
art. 7 lid 2, aan- en hun plaatsvervangers bij de
hef en sub c Colleges voor de beslissing van

geschillen in eerste aanleg in-
zake medisch tuchtrecht

2. In het wetsontwerp tot wijziging van deze wet is

het vereiste van Nederlanderschap vervallen.

3. Zie tevens art. 2 van het Besluit van 16 juli
1934 (Stb. 378).
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art. 16, lid 2 idem, ten aanzien van de leden
van het Centraal College

Militair ambtenarenreglement, Algemeen --

art. 53, lid 2,
sub a militair-

Nieuwe Grondwet

art. 1.3 benoembaarheid in openbare dienst

art. 1.4 lid van algemene vertegenwoor-
digende organen

art. 3.1.7 lid van de Staten-Generaal

art. 7.64 leden van provinciale staten
en van de gemeenteraad

Notarisambt, Wet op het --

art. 10, lid 1 notaris

Ombudsman,--Wet-nationale --

art. 3, lid 2, aan- nationale ombudsman
hef en sub a

art. 9, lid 5

Wet Oorlogsstrafrecht

art. 20

substituut-ombudsman

leden van bijzondere
rechtsprekende colleges

Organisatiewet Sociale Verzekering

art. 36, lid 1 voorzitter, lid of plaats-
vervangend lid van de Soci-
ale Verzekeringsraad

pachtwet

art. 118 leden en plaatsvervangende
leden van de pachtkamers van
de kantongerechten

Volgens art. 7.7 Nieuwe Grondwet kan het passief
kiesrecht voor de gemeenteraad bij wet eveneens aan
ingezetenen die geen Nederlander zijn worden toege-
kend. Zie echter ook additioneel art. 7.7.
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art. 125, lid 5 raadS en plaatsvervangen-
de raad in de pachtkamers van
het Gerechtshof te Arnhem

Paramedische beroepen, Wet op de --

art. 13, lid 4 leden en secretaris, alsmede
hun plaatsvervangers, van
een College voor tuchtrecht-
spraak

art. 14, lid 2 idem, met betrekking tot
het Centraal College voor
tuchtrechtspraak

Politie-ambtenaar, Besluit benoemingseisen --

art. 1, aanhef adspirant politiebeambte
en sub a bij de gemeente- en bij de

rijkspolitie

art. 3, aanhef inspecteur gemeente-politie
en sub a (ambtenaar 3e klasse), of-

ficier rijkspolitie (2e
klasse)

Provinciewet

art. 8

art. 68

lid van provinciale staten

griffier van provinciale
staten

PTT-Raad, Besluit --

art. 3, sub b lid van de PTT-raad

Raad van State, Wet op de --

art. 3a vice-president en lid van
de Raad van State

art. 5 vice-president of lid van
de Raad van State of Staats-
raad in buitengewone dienst

Rechterlijke Organisatie, Wet op de --

S. Dit zijn de niet tot de rechterlijke macht behorende
personen, die als deskundige leden zijn aangewezen.
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art. 11, j° leden van de rechterlijke
art. 12, lid 1, macht
sub e

art. 72, lid 6 raden' en plaatsvervangende
raden van de ondernemingskamer
bij het Gerechtshof te Amsterdam

art. 73, lid 4 leden en plaatsvervangende
leden, die niet tot de rech-
terlijke macht behoren, van
de bijzondere kamer bij het
Gerechtshof te Arnhem

Reserve-politie, Besluit rechtstoestandregeling --

art. 4 vrijwilliger bij de reserve-
politie

Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid,
Wet op de --

art. 7, lid 1 voorzitter, lid of plaatsver-
vangend lid van het Bestuur
der Bank

Spoor- en tramwegen, Concessie tot exploitatie van, --

art. 6 beambten der N.Y. Nederlandsche

Spoorwegen

Spoorwegwet

art. 9 minstens een der bestuurders van

spoorwegdiensten

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

art. 8, lid 1 Gevolmachtigd Minister

Tariefcommissiewet

art. 3, lid 1 leden van de Tariefcommissie

Tuchtrechtbesluit landbouwkwaliteitswet

.art. 5, lid 1 voorzitter, vice-voorzitter,
secretaris en adjunct-
secretarissen van een tucht-
gerecht c.q. centraal

6. Zie de noot bij de Pachtwet (pg. 455).
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tuchtgerecht

Voogdij minderjarige Koning, Wet --

art. 4, lid 2 leden van de Raad van Voogdij

zaaizaad- en Plantgoedwet

art. 63

Ziekenfondswet

raad7 en plaatsvervangende
.raad in het Gerechtshof te
's-Gravenhage.

art. 53, lid 1 lid of plaatsvervangend lid
van de Ziekenfondsraad

30 Jan. 1932 (no, 8), Besluit van --

art. 4, lid 3 beambte bij het loodswezen
sub b

30 jan. 1932 (no. 9), Besluit van --

art. 3, lid 1, beambte bij het loodswezen
sub b

i. Zie de noot bij de Pachtwet (pg. 455).
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SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIE

mr. W.J.J. Koole, (voorzitter), President Gerechtshof
Arnhem;

mr. H. Droesen, Officier van Justitie arrondissements-
rechtbank Utrecht;

H.A. Ahmad Ali, juridisch medewerker Stichting
landelijke federatie van welzijnsstichtingen voor
Surinamers;
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25 nov 1964 Stb. 473

2 dec 1964 Stb. 553

10 dec 1964 Stb. 485

15 dec 1964 Stb. 549

15 dec 1964 Stb. 550

15 dec 1964 Stb. 551

16 dec 1964 Stb. 519

15 dec 1964 Stb. 520

21 dec 1964 Stb. 538
29 dec 1964 Stcrt. 253

1965
13 jan 1965 Stb. 40
7 apr 1965 Stb. 145

11 mrt 1965 Stb. 113
17 jun 1965 - -

23 jun 1965 Stcrt. 119

19 nov 1965 Stb. 495

23 dec 1965 Stb. 638

voor de Binnenvisserij ...... 260
Beschikking van -- .......... 169
Uitvoeringswet genocide-
verdrag ................ 103, 381
Algemene termijnenwet ....... 104
Uitvoeringsbesluit Kin-
derbescherming .............. 114
Beschikking van -- .......... 200
Ziekenfondswet .............. 361
Belastingregeling voor
het Koninkrijk .............. 180
Besluit rechtstoestand-
regeling reserve-politie .... 138

Rijksgroepsregeling

werkloze werknemers ......... 348

Wet Werkloosheids-

voorziening ................. 289

Rijksgroepsregeling

Oorlogsslachtoffers

1940-1945 ................... 348

Rijksgroepsregeling

Gerepatrieerden ............. 349

Rijksgroepsregelin g

Ambonezen ................... 350
Wet op de inkomsten-
belasting ................... 181
Wet op de vermogens-
belasting ................... 188
Mijnreglement ............... 252
Uitvoeringsbeschikking
Algemene wet inzake
rijksbelastingen ............ 200

Vreemdelingenwet ... 48, 104, 382
Besluit voorkoming
dubbele belasting ........... 196
Besluit van -- .............. 312
Korte toelichting op de
Wet op de loonbelasting
1964 ........................ 201
Beschikking invoer fok-
en gebruiksdieren 1965 ...... 266

Uitvoeringsbesluit

vrachtprijzen vervoer

van kolen en staal .......... 238
Aanwijzingsbesluit
verplichtverzekerden
Ziekenfondswet .............. 368
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1966
12 jan 1966 Stb. 8

12 jan 1966 Stb. 15
18 feb 1966 Stb. 84

12 mei 1966 Stb. 215

19 sep 1966 Stb. 387
22 sep 1966 Stcrt. 188

6 okt 1966 Stb. 455

26 okt 1966 Trb. 292

16 nov 1966 Stb. 550

2 dec 1966 -
20 dec 1966 Stb. 566

1967
2 feb 1967 Stb. 102

mrt 1967 Stb. 176
9 mrt 1967 Stb. 139
9 mrt 1967 Stb. 161

13 mrt 1967 Stb. 158

5 apr 1967 Stb. 223

18 apr 1967 Stcrt. 79
2 mei 1967 Stb. 261

26 jun 1967 Stb. 338

27 jun 1967 Stb. 343

30 jun 1967 Stb. 387

29 aug 1967 Stb. 442

Besluit ex art.7 van
de Algemene burger-
lijke pensioenwet ........... 139
Besluit van -- .............. 139
Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering ...... 239
Wet op het leerling-
wezen ....................... 162
Vreemdelingenbesluit .... 52, 115
Voorschrift Vreemde-
lingen .................. 53, 119
Zaaizaad- en Plantgoed-
wet ......................... 260
Eenvormige Beneluxwet
inzake tekeningen of
modellen .................... 248
Besluit statistische ge-
gevens bejaardenoorden ...... 350
Beschikking van -- .......... 170
Algemeen reglement
vervoer ..................... 238

Wet overgangsregeling
arbeidsongeschiktheids-
verzekering ................. 292
Omroepwet ................... 344
Uitleveringswet ............. 105
Rijkswet vrijwillige
zetelverplaatsing van
rechtspersonen .............. 106
Mijnreglement continen-
taal plat ................... 253
Reglement van de Raad
voor het Kwekersrecht ....... 261
Beschikking van -- .......... 332
Uitkeringsregeling bui-
tenlandse dienst 1966 ....... 75
Besluit verhoging daglo-
nen van in het buiten-
land wonende personen ....... 312
Besluit uitbreiding en
beperking kring der
verzekerden ................. 313
Wet op het voortgezet
onderwijs ................... 162
Besluit bevolkingsboek-
houding ..................... 139

7 sep 1967 Stcrt. 177 Beschikking van ............. 242
.15_sep 1967 - - Handleiding bevolkings-
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15 sep 1967

26 okt 1967 Stb. 526

23 nov 1967 Stb. 687

30 nov 1967 Stb. 612

14 dec 1967 Stb. 655

1968
12 jan 1968 Stb. 12

8 feb 1968 Stcrt. 33

21 feb 1968 Stb. 98
17 mei 1968 Stcrt. 97
24 mei 1968 Stcrt. 103

24 mei 1968 Stcrt. 103

24 mei 1968 Stort. 103

3^ mei 1968 Stb. 303
ti jul 1968 Stb. 358

5 jul 1968 Stb. 359

10 jul 1968 Stb. 388
10 jul 1968 Stb. 389
10 jul 1968 Stb. 390

11 jul 1968 Stb. 377

12 aug 1968 Stb. 462

30 aug 1968 Stort. 169

26 sep 1968 Stb. 585
30 sep 1968 Stb. 511

30 sep 1968 Stb. 515

boekhouding ................. 147
leidraad bevolkings-
statistiek ................. 152
Besluit dagscholen
VWO-HAVO-MAVO ............... 164
Wet Sociale Werkvoor-
ziening................ 293
Besluit aanspraken van
schepelingen ................ 238
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten ................ 362

Inschrijvingsbesluit
Bijzondere Ziektekosten-
verzekering ................. 372
Uitvoeringsbeschikking
premieheffing volksver-
zekeringen 1968 ............. 332
Woonwagenwet ................ 223
Besluit van -- .............. 256
Besluit ziekenhuisver-
pleging Bijzondere

Ziektekostenverzekering ..... 372

Besluit verpleging in

verpleeginrichtingen

Bijzondere Ziektekosten-

verzekering ................. 373

Besluit zwakzinnigenzorg

Bijzondere Ziektekosten-

verzekering ................. 373

Leerplichtwet 1969 .......... 163

Besluit opleiding onder-

wijzers ..................... 165
Besluit opleiding kleu-
terleidsters ................ 165
Besluit MHNO ................ 165
Besluit M!10 ................. 165
Besluit dagscholen
MEAO ........... .......... 165
Rechtspositiebesluit
WVO ......................... 165
Besluit verfijning alge-
mene uitkering buiten-
landse militairen ........... 196
Uitvoeringsbeschikking
omzetbelasting .............. 201
Rijkswet van -- ............. 249
Besluit vreemdelingen
sociale werkvoorziening ..... 314
Besluit rijksvergoedin-
gen bijzondere groepen
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30 sep 1968

27 nov 1968

11 dec 1968

Stb.

Stb.

Stb.

518

657

731

23 dec 1968
31 dec 1968

1969

Stb. 695
Stcrt. 254

1 apr 1969 Stcrt. 71

21 jul 1969 Stb. 326
3 nov 1969 Stcrt. 213
4 nov 1969 Stcrt. 219

11 dec 1969 Stb. 558

1970
8 apr 1970 Stb. 151

12 jun 1970 Stcrt. 113
en Stcrt. 114

31 jul 1970 Trb. 149

20 okt 1970 Stcrt. 209
9 dec 1970 Stb. 601

24 dec. 1970 Stb. 610

sociale werkvoorziening ..... 315
Besluit arbeidsvoorwaar-
den sociale werkvoor-
ziening ..................... 315
Wet minimumloon en
minimum-vakantiebijslag ..... 294
Wet vergoeding van door
NAVO-motorrijtuigen
veroorzaakte schade ......... 205
Besluit Omroepbijdragen ..... 351
Besluit tandheelkundige
hulp ziekenfondsverze-
kering 316

Beschikking tegemoetko-

ming uitvoeringskosten

Rijksgroepsregelingen

Oorlogsslachtoffers 1940-

1945, Gerepatrieerden en

Ambonezen ................... 354

Besluit Burgerlijke Stand ... 116

Beschikking van -- .......... 333

Beschikking van -- .......... 334

Besluit bijzondere akten

van de Burgerlijke Stand .... 116

Eindexamenbesluit dag-
scholen VWO-HAVO-MAVO ....... 168
Beschikking invoer
slachtdieren 1970 ........... 266
Uitvoeringsreglement van
de eenvormige Beneluxwet
op de warenmerken ........... 253
Beschikking van -- .......... 354
Wet universitaire be-
stuurshervorming ............ 163
Registratiewet .............. 190

1971
14/28 apr 1971 Stcrt.100 Beschikking van -- ......... 334
28 jan 1971 Stb. 54

23 apr 1971 Stb. 396
23 apr 1971 Stb. 448

27 apr 1971 - -

Wet op de ondernemings-
raden ....................... 384
Noodwet Geneeskundigen ...... 363
Noodwet Arbeidsvoor-
ziening ..................... 295
Voorschrift inwendige
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28 apr 1971 Stb. 276

25 mei 1971 Stcrt. 102

24 jun 1971 Stcrt. 119

24 jun 1971 Stcrt. 119

30 jun 1971 Stb. 449

5 jul 1971 Stcrt. 132
16 sep 1971 Stb. 560
13 dec 1971 Stcrt. 256

22 dec 1971 Stb. 798

22 dec 1971 Stb. 802

1972
27 apr 1972
23 jun 1972

Stcrt. 86
Stb. 416

5 jul 1972 Stb. 399

16 nov 1972 Stb. 624

22 nov 1972 Stb. 669

23 nov 1972 Stb. 618
13 dec 1972 Stb. 748

14 dec 1972 Stcrt. 253

2:) dec 1972 Stcrt. 253

20 dec 1972 Stcrt. 253
29 dec 1972 Stcrt. 253

dienst zeemacht ............. 216
Rijksgroepsregeling
thuisloze personen .......... 351
Beschikking invoer
slachtpaarden 1971 .......... 265
Uitvoeringsbeschikking
Registratiewet 1970 202
Beschikking algemene
tariefpreferenties .......... 202
Voorlopig Aanwijzings-
besluit bijstandsverle-
ning woonwagenbewoners ...... 351
Beschikking van -- .......... 335
Tariefcommissiebesluit ...... 117
Regeling complementaire
arbeidsvoorziening beel-
dende kunstenaars ........... 316
Besluit vrijwillige pre-
miebetaling Algemene
Ouderdomswet en Algemene
Weduwen- en Wezenwet ........ 316
Besluit van -- .............. 318

Beschikking van -- .......... 335
Rijkswet Noodvoorzienin-
gen Scheepvaart ............. 231
Wet op het consumptief
geldkrediet ................. 345
School- en cursusgeldwet
1972 ........................ 163
Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers 1940-
1945 ................... 345, 383
Besluit van -- .............. 117
Wet op de Accountants-
administratieconsulenten .... 249
Tariefbesluit Veewet
1972 ........................ 266
Beschikking vergoedingen
werkzaamheden op verzoek .... 264
Tariefbeschikking 1972 ...... 266
Uitvoeringsbeschikking
loonbelasting 1972 .......... 202

1973
24 jan 1973 Stb. 39 Eindexamenbesluit MHNO ...... 166
3 mei 1973 Stcrt. 130 Beschikking beperking

kring van verzekerden ....... 336
7 sep 1973 Stb. 476 Uitvoeringswet
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24 sep 1973 Stb. 479

24 okt 1973 Stb. 536
17 dec 1973 Stcrt. 247

1974
15 feb 1974 Stcrt. 35

29 apr 1974 Stb. 272

16 mei 1974 Stb. 359

3 jul 1974 Stb. 418

10 jul 1974 Stcrt. 134

19 jul 1974 Stb. 49

30 jul 1974 Stb. 566

26 sep 1974 Stb. 547

2 okt 1974 Stcrt. 194

5 nov 1974 Stcrt. 219
21 nov 194 Trb. 219

18 dec 1974 Stcrt. 250

Visserijverdrag 1967 ........ 260
Landbouwkwaliteitsbe-
sluit onbewerkt hout ........ 261
Wet van -- .................. 190
Beschikking uitvoer vers
vlees 1974 .................. 266

Beschikking uitvoer vee
1974 266
Besluit studietoelagen
WVO ......................... 167
Besluit bijstandsverle-
ning woonwagenbewoners ...... 352
Besluit landelijke
normering ................... 352
Beschikking in- en door-
voer vee, veeproducten,
e.d . ........................ 265
Besluit nationaliteits-
bewijs vissersvaartuigen .... 262
Veiligheidsbesluit
Tankschepen ................. 319
Reglement kentekenregis-
tratie ...................... 239
Beschikking in- en door-
voer levende en dode
konijnen 1974 ............... 265
Beschikking van -- .......... 354
Uitvoeringsreglement
Beneluxwet inzake teke-
ningen of modellen .......... 253
Besluit ontheffing
bewijs van verzekering
niet-kentekenplichtige
motorrijtuigen .............. 239

1975
1 mei 1975 Stb. 284 Wet administratieve

rechtspraak overheids-
beschikkingen ............ 107

jun 1975 Stb. 382 Wet voorlopige regeling
schadefonds geweldsmis-
drijven ..................... 107

19 jul 1975 Stb. 486 Besluit van -- .............. 240
28 jul 1975 Stcrt. 150 Beschikking van -- .......... 336
29 jul 1975 Stcrt. 150 Beschikking vracht- en

overige vluchten ............ 243
22 sep 1975 Stcrt. 186 Beschikking van -- .......... 355
11 dec 1975 Stb. 28 Algemene Arbeidsonge-

(1980) schiktheidswet .............. 295
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1976
6 jan 1976 Stb. 1
6 jan 1976 Stb. 17

23 jan 1976 Stb. 31
8 apr 1976 Stcrt. 103

15 jun 1976 Stb. 239

23 jun 1976 Stb. 367
30 jun 1976 Stb. 411

14 aug 1976 Stb. 434

31 aug 1976 -
9 sep 1976 Stb. 468

18 okt 1976 Stb. 508

19 okt 1976 Stb. 557

22 okt 1976 Stb. 552
9 nov 1976 Stb. 570

19 nov 1976 Stb. 622

30 nov 1976 Stcrt. 234

3 dec 1976 Stcrt. 240

1977
9 mrt 1977 Stcrt. 64

28 mrt 1977 Stb. 252

.7 jun 1977 Stcrt. 112

Besluit van -- .............. 117
Besluit commissies bui-
tenlandse apothekers en
apothekers-assistenten ...... 373
Eindexamen besluit LBO ...... 168
Besluit van -- .............. 168
Ambtenarenreglement
rijkspolitie ................ 118
Winkelsluitingswet .......... 249
Wet sloopregeling bin-
nenvaart .................... 231
Besluit regelen met be-
trekking tot voorzienin-
gen tot behoud (...)
arbeidsgeschiktheid ......... 319
Beschikking van -- .......... 244
Wet betreffende de posi-
tie van Molukkers
(Faciliteitenwet) ....... 46, 107
Besluit aflevering
Opiumwetmiddelen op
recept ...................... 373
Besluit uitbreiding en
beperking kring verze-
kerden volksverzekeringen ... 320
Telegraafbesluit 1976 ....... 240
Besluit gelijkstelling
van niet-Nederlanders
met Nederlanders inzake
de AAW ...................... 325
Besluit vrijwillige
premiebetaling Algemene
Arbeidsongeschiktheids-
wet ................ ...... 326
Beschikking afgifte cer-

tificaten van oorsprong

bepaalde landbouwgoe-

deren ....................... 257
Richtlijnen voor ge-
slachtsnaamwijziging ........ 120

Voorschrift Identi-
teitskaarten C ............... 80
Besluit toegelaten
rechtspersonen maat-
schappelijke dienst-
verlening ................... 383
Beschikking in- en door-
voer nertsen ................ 266

7 jun 1977' Stcrt. 112 Beschikking invoer een-
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hoevige dieren andere
dan slachtpaarden 1977 ...... 265

15 jul 1977 Stcrt. 141 Beschikking Centrale Com-
missie van Onderwijsoverleg . 171

8 sep 1977 Stb. 537 Besluit registratie
e geneesmiddelen .............. 373

13 okt 1977 Stcrt. 210 Beschikking van -- .......... 158
9 nov 1977 Stcrt. 221 Beschikking in- en door-

voer papegaaien en pape-
gaai-achtigen 1977 .......... 266

25 nov 1977 Stb. 666 Reglement zee- en kust-
visserij .................... 262

6 dec 1977 Stb. 674 Besluit van -- .............. 254
14 dec 1977 Stb. 690 Besluit van -- 254

1978
13 jan 1978 Stcrt. 142

6 apr 1978 Stcrt. 83
8 jul 1978 Stb. 422

27 jul 1978 Stcrt. 146

5 aug 1978 Stb. 439

22 aug 1978 Stcrt. 175

13 sep 1978 Stcrt. 182

9 okt 1978 Stb. 717
,9 nov 1978 Stb. 737

14 nov 1978 Stb. 631
13 dec 1978 Stb. 652

22 dec 1978 Stcrt. 252

Beschikking diplomatieke

vrijstellingen gemeente-

lijke belastingen ........... 158
Beschikking van -- .......... 337
Besluit van -- .............. 352
Beschikking bijdragen
werknemers Midden-
Delfland .................... 267
Opleidingsbesluit Rijks-
luchtvaartschool ............ 241
Besluit investeringspre-
mie zeescheepvaart .......... 241
Landbouwkwaliteitsbe-
schikking toelatingsei-
sen diergeneesmiddelen ...... 266
Besluit van -- .............. 353
Wet Arbeid buitenlandse
werknemers .............. 55, 298
Besluit MTO 165
Wet Europese Verkie-
zingen .................... 134
Beschikking bijdragen
werknemers Oost-Gronin-
gen en de Gronings-
Drentse Veenkolonien ........ 267

1979
12 jan 1979 Stb. 9 Besluit Europese Ver-

kiezingen ................... 145
18 jan 1979 Stb. 16 Wet op de huurcommissies .... 223
20 mrt 1979 Stb. 188 Besluit avondscholen VWO-

HAVO-MAVO-MEAO .............. 165
mrt 1979 Stb. 189 Eindexamenbesluit avond-
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23 mrt 1979 Stcrt. 65

13 jun 1979 Stb. 442

12 jul 1979 Stb. 455

10 aug 1979 Stcrt. 161
6 sep 1979 Stcrt. 173

25 okt 1979 Stb. 574
25 okt 1979 Stb. 575
4 dec 1979 Stb. 769

1980
22 jan 1980 Stcrt. 18
25 jan 1980 - -

2 feb 1980 Stcrt. 43

15 feb 1980 Stb. 93
8 mrt 1980 Stb. 95

31 mrt 1980 Stcrt. 131
24 apr 1980 Stb. .283

8 mei 1980 - -

28 mei 1980 Stb. 321

2 jul 1980 Stb. 385
15 jul 1980 Stb. 422
11 sep 1980 Stcrt. 179

8 nov 1980 Stb. 664
12 dec 1980 Stcrt. 245

scholen. VWO, HAVO, MAVO ..... 168
Richtlijnen voor natura-
lisatie krachtens de wet .... 120
Wet algemene bepalingen
milieuhygiene ............... 363
Tuchtrechtbesluit
landbouwkwaliteitswet ....... 262
Beschikking van -- .......... 244
Beschikking particuliere
beveiligingsorganisaties .... 121
Besluit van -- ..............
Besluit van -- ..............
Besluit van -- ..............

327
328
329

Beschikking van -- .......... 337
Reglement inwendige
dienst Koninklijke
landmacht ................... 218
Beschikking samenstel-
ling, indeling, verpak-
king en etikettering
bestrijdingsmiddelen ........ 267
Sanctiewet 1977 ............. 71
Wet aanspraak van bui-
tenlandse werknemers op
rechtsbescherming en
rechtsbijstand .............. 108
Beschikking van -- .......... 337
Besluit proefprojecten
nieuw vervolg/beroeps-
onderwijs ................... 165
Regeling werk- en rust-
tijden ...................... 218
Wet financiele betrek-
kingen buitenland ........... 191
Wet van -- .................. 134
Besluit van -- .............. 169
Voorlopige subsidierege-
ling voor de Centra voor
Beroepsorientatie en
Beroepsoefening ............. 338
Arbeidsomstandighedenwet .... 299
Besluit vlaggebrieven
voor pleziervaartuigen ...... 241

1981
21 jan 1981 Stb. 12 Besluit Naturalisatie-

gelden ...................... 118
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4 feb 1981 Stb. 35
23 feb 1981 Stcrt. 41

26 feb 1981 Stcrt. 42
9 mrt 1981 Stcrt. 50

23 mrt 1981 -
22 apr 1981 Stb. 292
10 jun 1981 Stb. 381

19 jun 1981 - -

1 jul 1981 Stb. 477

15 jul 1981 Stcrt. 145
12 aug 1981 - -

23 sep 1981 Stb. 624
21 dec 1981 Stcrt. 14

Wet nationale ombudsman ..... 135
Tijdelijke bijdragere-
geling extra bestuurs-
kosten minderhedenbeleid
gemeenten ................... 146
Beschikking van -- .......... 339
In- en uitvoerbeschik-
king landbouwgoederen 1981 .. 267
Beschikking van -- .......... 121
Besluit van -- .............. 384
Wet voogdij minderjarige
Koning ...................... 135
Voorlopig voorschrift
huishoudelijke dienst ....... 219
Uitkeringswet Indische
geinterneerden .............. 135
Beschikking van -- .......... 171
Regeling faciliteiten
voor Joodse, Moslim'en
Hindoe militairen ........... 220
Wet van -- .................. 299
Tijdelijke regeling Sub-

(1982) sidiering Gebedsruimten
voor Moslims ................ 355

1982
10 feb 1982 Stcrt. 77 Beschikking van -- .......... 339
25 feb 1982 Stb. 279 Algemeen militair ambte-

narenreglement .............. 208
25 feb 1982 Stb. 280 Reglement rechtstoestand

dienstplichtigen 210
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ALFABETISCH REGISTER

A

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen,
Wet -- ................................................. 230
Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Zieken-
fondswet ............................................. 368
Accijns van alcoholhoudende stoffen,
Beschikking -- ..................................... 199
Accijnzen, Algemene wet inzake de douane en de -- .... 178
Accijnzen, besluit douane en -- ...................... 195
Accountants-administratieconsulenten, Wet op
de -- ...................... ..................... 249
Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkin-
gen, Wet -- .......................................... 107
Advocatenwet ......................................... 97
Algemeene Bepalingen, Wet -- ......................... 92
Algemene Bijstandswet ................................ 342
Algemene Kinderbijslagwet 288
Algemene Ouderdomswet ................................ 277
Algemene termijnenwet ................................ 104
Algemene Weduwen- en Wezenwet ........................ 282
Ambonezen, Rijksgroepsregeling -- .................... 350
Ambtenarenreglement, Algemeen militair -- ............ 208
Ambtenarenreglement gemeentepolitie .................. 137
Ambtenarenreglement rijkspolitie ..................... 118
Ambtenarenwet ....................... ............... 128
Apothekers en apothekers-assistenten, Besluit
commissies buitenlandse -- ........................... 373
Arbeid, Wet -- buitenlandse werknemers ............... 298
Arbeidsbemiddeling, Besluit -- en scholing,
herscholing en omscholing ............................ 305
Arbeidsbemiddelingswet ................................ 383
Arbeidsgeschiktheid, Besluit regelen met betrek-
king tot behoud, herstel of ter bevordering van
de -- en andere voorzieningen ........................ 319
Arbeidsomstandighedenwet ............................. 299
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet op de -- ...... 290
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet overgangs-
regeling -- .......................................... 292
Arbeidsongeschiktheidswet, Algemene .................. 295
Arbeidsongeschiktheidswet, Besluit vrijwillige
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premiebetaling Algemene -- ........................... 326
Arbeidsovereenkomst, Wet op de collectieve -- ........ 383
Arbeidsovereenkomstenbesluit ....................... 136
Arbeidsverhoudingen, Buitengewoon besluit -- ......... 305
Arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening, Be-
sluit -- ............................................. 315
Arbeidsvoorziening, Noodwet -- .......................295
Arbeidsvoorziening beeldende kunstenaars, Rege-
ling complementaire -- (Beeldende kunstenaars-
regeling) ............................................ 316
Arbeidswet 1919 ...................................... 272
Assurantie-bemiddeling, Wet -- ....................... 175
Auteurswet ........................................... 95
Avondscholen VWO-HAVO-MAVO-MEAO, Besluit -- .......... 165

8

Bankwet .............................................. 175
Bedrijfsorganisatie, Wet op de -- ........ .......... 276
Bejaardenoorden, Besluit statistische gegevens -- .... 350
Belasting, Besluit voorkoming dubbele -- ............. 196
Belastingen, Wet op de invordering van 's-Rijks
directe -- ........................................... 173
Belastingregeling voor het Koninkrijk ................ 180
Beleggingswet ........................................ 175
Beneluxwet, Eenvormige-- inzake tekeningen of
modellen ............................................. 248
Beneluxwet, Eenvormige -- op de warenmerken .......... 247
Beneluxwet, Uitvoeringsreglement van de Eenvormige
-- op de warenmerken ................................. 253
Beneluxwet, Uitvoeringsreglement van de Eenvormige
-- inzake tekeningen of modellen ..................... 253
Benoemingseisen politie-ambtenaren, Besluit -- ....... 138
Beperking kring van verzekerden, Beschikking -- ...... 336
Beroepsreglement ..................................... 113
Beroepswet ........................................... 99
Bestrijdingsmiddelen, Beschikking samenstelling,
indeling, verpakking en etikettering -- .............. 267
Beveiligingsorganisaties, Beschikking particuliere --. 121
Bevoegdheid, Wet houdende regeling der voorwaarden
tot verkrijging der -- van arts, tandarts,
apotheker, verloskundige en apothekersbediende ....... 358
Bevolkings-en verblijfregisters, Wet -- .............. 127
Bevolkingsboekhouding, Besluit -- .................... 139
Bevolkingsboekhouding, Handleiding -- ................ 147
Bevolkingsstatistiek, Leidraad -- .................... 152
Bijdragen, Beschikking -- werknemers Midden-Delfland . 267
Bijdragen, Beschikking -- werknemers Oost-
Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien ........ 267
Bijstandkorps, Wet op het -- ......................... 132
Bijstandsverlening woonwagenbewoners, Besluit -- ..... 352
Bijstandsverlening.woonwagenbewoners, Voor-
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